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 " الباحث"  جملة يف وشروطه النشر قواعد
 - -- --- --- -- --- ----- -- --- --- ----- -- --- -- --- --- -- --- ----- --- -- --- ----- -- --- ----- --- -- --- ----- --- -- --- ----- --- --- 

 اللغوية والدراسات البحوث بنشر تعىن حمكّمة أكادميية فصلية دولية جملة : الباحث
 القرآنية بالدراسات منها يتصل وما ، اإلنسانية بالعلوم العالقة ذات الفكرية والبحوث واألدبية

 اليت والدولية الوطنية واملؤمترات امللتقيات خالل من األكادميية العلمية بالنشاطات تم كما..
 املبيـنة وشروطه النشر قواعد احترام ينبغي بالة وللنشر. واملنهجية العلمية النشر قواعد تستويف
 : أدنـاه

العربية والفرنسية واإلجنليزية ، مع ضرورة ذكر اسم : تم الة بنشر املقاالت باللغات  -1
 .املؤلف ودرجته العلمية وختصصه ومؤسسة عمله

  . الفرعية للمقالمع مراعاة العناوين   A4تكون الكتابة على صفحة  مبقاس   -2
  ، للمنت  و traditionnal arabic 16: نوع اخلط وحجمه يف العربية وغريها  -3

14traditionnal arabic   للهوامش وقائمة املصادر واملراجع، ويكون الفصل
 .سنتم 01: بني األسطربـ

...)  1،2،3( ينبغي إثبات اهلوامش واإلحاالت يف أسفل كل صفحة باألرقام العادية  -4
 14 : على أن تكون املصادر واملراجع يف آخر املقال ، خبط . الطريقة اآللية التلقائيةوب

traditionnal arabic 
 .جيب أن ال يقل عدد صفحات املقال عن  اخلمس وال يتجاوز العشرين -5

بالعربية إن كان ) من مخسة إىل سبعة أسطر(ع البحوث واملقاالت مبلخص شاف عنها تشفّ -6
 . ويأيت يف بداية املقال.. أجنبية، والعكس كذلكاملقال بلغة 

يف حال تعذُّر نشر بعض املقاالت املقبولة اليت تصل إىل الة متأخرة يف عدد ما، فإنه يتم  -7
إرجاؤها إىل األعداد الالحقة حبسب املوضوع والترتيب وأولويات الة  ومقاييس عمل 

  ..هيئة التحرير
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للتقييم والتحكيم من قبل خرباء  -قبل إجازا  - ات ختضع املقاالت والبحوث والدراس -8

 . ومتخصصني، علماً أنّ قرارام غري قابلة للطعن أو االعتراض

خيضع ترتيب املقاالت يف الة ملقاييس تقنية حمضة، وليس مثة أية مفاضلة بينها، وال عالقة  -9
 .لترتيبها  باملوضوع أو مبكانة صاحب املقال

  . ال ترد إىل أصحاا سواء أنشـرت أم مل تنـشر  األعمال املقدمة - - 10
ال يقْيل أي عمل يتضمن جترحيا أو طعنا أو جتاوزاً حلدود اللياقة واآلداب، أو خيرج عن  - 11

  .اإلطار العلمي املوضوعي
الة غري مسؤولة عما يـرد إليها من اآلراء أو األحكام أو االجتاهات املتضمنة فيما  -12

.. عمال، ألن املقاالت تعبر عن آراء أصحاا، ويتحملون مسؤوليتها كاملةًينشر من األ
 . وال تعرب بالضرورة عن رأي الة

 باسم رئيس التحرير  على  -تقدم املقاالت والبحوث والدراسات مكتوبة  : املراسلة
: أو  bmajalla@yahoo.frأو ترسل على الربيد اإللكتروين  CDقرص مضغوط 

abouf@hotmail.fr    أو  aabouahmed@yahoo.fr 

ة  طريق غرداي.  جامعة عمار ثليجي األغواط - كلية اآلداب واللغات  –رئيس التحرير 
 29.93.17.91.(213):  اهلاتف - اجلزائر 03000األغواط  G 37ص ب 
 00213 772735697: اهلاتف املباشر 29.93.26.9800213 : الفاكس

 

  

***  
  

  



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

7 
 

 رئيس اجلامعة - األستاذ الدكتور مجال بن برطال : الرئيس الشريف للمجلة 

 

 لة ـمدير ا:  

 الدكتور مسعود عامر األستاذ         

  رئيس التحرير :  

 الدكتور عبد العليم بوفاتح           

  نائب رئيس التحرير:  

 الدكتور سليمان بن علي           

 

  اجلزائر –جامعة األغواط   –عيسى بريهمات/ د .أ -

  اجلزائر –جامعة األغواط  -مسعود عامر / د .أ -

  اجلزائر  –جامعة األغواط   –حممد قريبيز / د  -

  اجلزائر  –جامعة األغواط   –بوداود وذناين / د  -

  اجلزائر –جامعة األغواط   –عبد احلميد قاوي / أ  -

  اجلزائر  –جامعة األغواط  – معمريعبد القادر / أ  -

 اجلزائر  –جامعة األغواط  – بلغريبعبد القادر / أ  -
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                  الطاهر حجـــار /  د. أ  -

  اجلزائر – -1-جامعة اجلزائر              

 التوايت بن التــوايت / د .أ -

  اجلزائر –جامعة األغواط                     

 آمنة بلعـــلى /  د. أ  -

  اجلزائر –جامعة تيزي وزو                   

 كتـانة  أمحد حسني/  د -

  األردن –جامعة آل البيت                   

  حممد سعدي أمحد حسانني /د . أ -

 مصر  –جامعة األزهر                        

  عبد الكرمي حممد حسني /  د. أ -

  سوريا –جامعة دمشق                        

 عمار سـاسي      /  د. أ - 

 اجلزائر –جامعة البليدة                     

  أمحد محد النعيـمي  /  د . أ -

  األردن –جامعة البلقاء التطبيقية            

  عبد القادر هنـي /  د. أ  -

  اجلزائر – -2- جامعة اجلزائر             

 حممد العيد رتيـمة / د . أ -

  اجلزائر –جامعة اجلزائر                       

 عبد القادر محـدي / د . أ -

  املغرب  –جامعة القاضي عياض           

 حسام العفـوري / د . أ -

  السعودية – جامعة امللك فيصل            

                        كمال مقـابلة /  د  -

  األردن –جامعة آل البيت                   

  أمحد مسري العاقـور / د . أ -

  مصر  –جامعة الفيوم                       

  عبد العليم بوفـاتح / د  -

  اجلزائر –جامعة األغواط                   

  ق ــعمـر عتيـ/ د  -

  فلسطني –جامعة فلسطني التقنية            
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  حممـد خليــفة / د .أ -

اجلزائر                  –جامعة األغواط                    

  حممد ذنون يـونس /  د. أ -

 العراق –جامعة املوصل                     

  حبيــب مونسي / د . أ -

  اجلزائر –جامعة سيدي بلعباس              

  أمحد الشايب ورنيقي/  د

  اجلزائر –جامعة األغواط                     

  حممد األميـن خويلد / د  -

 اجلزائر –جامعة اجللفة                       

  حممـد فنطــازي / د  - 

 اجلزائر –جامعة األغواط                     

  الطيب دبـــة / د  -

  اجلزائر –جامعة األغواط                    

  حممد حسن عطا املنان / د . أ -

  السودان –جامعة كسال                      

  حممد البنــداري/ د . أ -

  السعودية –جامعة أم القرى                  

  هناء عبد الرضا الربيعي / د . أ -

  العراق –جامعة البصرة                       

   عبد السالم العيساوي/ د  -

  تونـس –جامعة منوبة                       

  بشـري بديـــار / د  -

 راجلزائ –جامعة األغواط                    
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  مالرحي الرمحن اهللا بسم

  :تقـدمي 

، تتواصل عبر التواصل العلمي واالستمرار يف العطاء الفكري "الباحث"ها هي مسرية 
مار ، وينال أصحاا الثو املغامن لتنتج من بنات األفكار ما خيدم القارئ الكرمي ليجين منها

   ..اآلثار الشرف والطيب من

اليت يتصدرها  مبقاالت العلوم اللغوية الثالث عشر العلمية يف هذا العددتبدأ املسرية 
من  زاده تقي فاطمة واألستاذة مريقادري اهللا فضل سيد الدكتور ألستاذلثري مفيد  مقال

مث ننتقل إىل ؛  النحو علمو البالغة علم فيه العالقة بني بيناني ،إيران  - شرياز جامعة
 – تلمسان جامعة من الكرمي عبد مكي موضوع ااز ضمن مقال وجيز ومفيد لألستاذ

 مهما وبعده نطالع مقاالً؛ "الطربي من ااز  اإلمامموقف : " ، حتت عنواناجلزائـر
 إلعداد آذربيجان جامعةمن  نريی صادقی رقيه الدکتورةو زاده حاجی مهني لدکتورةل

 القاهر عبدل عند النظم نظريةتقدمان من خالله قراءة حديثة يف  ،ايران – تربيز -املعلمني
ألستاذ شيباين الطيب من جامعة املقاالت اللغوية مبقال مثمر لختام وكان  ؛اجلرجانی
 ..مثلة توضيحية من اللغة العربيةأتناول فيه تعليم اللغة مقاميا من خالل  اجلزائر –األغواط 

والنقدية لنطالع يف أوهلا مقاالً مشتركاً   ننتقل إىل قسم املقاالت األدبية وبعد ذلك
أمحد املقابلة من الدكتور حممود فليح القضاه والدكتور كمال : متعدد الفوائد للباحثني 

عند األردن، قدما فيه دراسة فنيـة للقصة القصرية  –مركز اللغات - جامعة آل البيت
حمجوبة  واألستاذة ؛ اهللا جابا العزيز عبد ؛ مث يأيت مقال غاية يف األمهية لألستاذ مجال ناجي

 -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيـة  -ن خمترب الترمجة وتكامل املعـارفالبفـور ، م
املغرب، تناوال فيه قضايا  التلقي عند عبد القاهر  –مراكش  -جامعة القاضي عياض 

هوم التواصل يف أعقب مبقال جيد حول مف ؛جتلياته وإشكاالتهو مفهومه اجلرجاين ، فبينا
اجلزائر، بينت فيه  –جامعة األغواط  -التراث البالغي العريب لألستاذة نصرية بن منصور 
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وجاء ختام مقاالت األدب والنقد مبقال قيم مفهوم التواصل وبينت صلته بالفن البالغي؛ 
اجلزائر،  – أدرار – دراية أمحد العقيد جامعةمن  كروم اهللا عبد يف جمال النثر لألستاذ

 يف ، وقدم قراءته للموضوعالكاتب حيىي بن احلميد عبد عند الترسل بالغةتطرق فيه إىل 
  ..التلقي مجالية ضوء

نسانية بداية مبوضوع شائق يدعوك إىل يت مقاالت الفكر والعلوم اإلأ، ت يف األخريو
أو بني التاريخ واجلغرافيا  .. التالزم الضروري بني املكان والزمان: متابعته، حتت عنوان 

اجلزائر ؛ مث يأيت موضوع آخر  –للدكتور لعموري عليش من املدرسة العليا لألساتذة 
: اجلزائر، حتت عنوان – األغواط جامعة من التونسي فائزة  لألستاذة جديد حري بالقراءة،

حتدثت فيه  ". ) نظرية مقاربة( املوهوب الطفل لدى اإلبداع تنمية يف األسرة دور" 
  ..باإلبداع لدى األطفالاألسرة  عالقةالباحثة عن 

 مفيد باللغة الفرنسية، يدخل يف جمال البحث اللساين املعاصر وكان اخلتام مبقال
قدم  .."والكلمات وأفعاهلا.. ووظائفهااللغة : " ، حتت عنوانر عبد العليم بوفاتحللدكتو

فيه الباحث بعض اخلواطر واألفكار حول أمهية اللغة وتعدد وظائفها، مبيناً دور الكلمات 
  ..يف بإنتاج األفكار 

يستفيد القارئ الكرمي مما مت انتقاؤه من مقاالت يف هذا العدد الذي تنوعت أن  أملنا
مهمة وآراء قيمة  أفكار، مبا تضمنته من موضوعاته اللغوية واألدبية والنقدية والفكرية

لباحثني ذوي مكانة مرموقة يف جمال البحث العلمي، نرجو هلم مزيداً من النجاح والتوفيق 
وإبداعهم الفكري  املتنوع بتنوع األذواق يف مسارام البحثية، ليستمر عطاؤهم العلمي

  ..اخلالّق ايل خيتصر املسافات وخيترق اآلفاق

على  نشرت أعماهلمنقدم انينا اخلالصة للباحثني الذي  يطيب لنا أن..ويف اخلتام        
 على أمل القيمة املثمرة،بتوقيعام العلمية واألدبية والفكرية  ، واسهمواهذا العددصفحات 

  ) هيئة التحرير(          ..واهللا املوفــق ..وجيد فيها بغيتـه القارئ الكرمي تروقأن 
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  النحو بعلم البالغة علم عالقة

 --- ---  

األستاذة فاطمة تقي زاده                                                                              و  األستاذ الدكتور سيد فضل اهللا مريقادري
  إيران  -جامعة شرياز 

---- ---  

  :ملخص

يف احلقيقة هناك عالقة وثيقة قوية بني النحو والبالغة وهذه العالقة ال ميكـن فصـلها      
يبحث النحـو يف   بسبب تالزمهما فكل منهما يكمل اآلخر كأما يف جزء واحد ولكن

التأخري والعكس  وتقدمي ما حقّه, أمور موضوعية من حيث رفع الفاعل ونصب املفعول 
صحة النحو وتزيد عليه من ذوقها ومجاهلا، فالنحو وصـف   حتافظ على أما البالغة فهي

لذا جند أن علماء البالغة وجهوا .. يف اللغة والبالغة وصف لتصرف املتكلم صوري للغة،
  .عنايتهم بدراسة النحو ودرسه جنبا جبنب مع دراستهم للبالغة

لعالقة عنـد  وسنتحدث يف هذه املقالة بإذن اهللا تعاىل بشىء من التفصيل عن هذه ا     
  . علماء اللغة وخاصة علماء البالغة وعلماء النحو

  عالقة، علم البالغة، علم النحو، وصف صوري: الکلمات الرئيسية

 : املقدمة

ليس القصد من أی الترکيب النحوي و العبارة اللغوي، معانيها األصلية الّيت     
إنما هذه التراکيب النحوية فی البيان تفهم من ظاهر اللفظ وال يراد منها داللتها األولی و 

  .شأن و فی البالغة مکان
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يذهب فريق من الباحثني الی أن الدرس النحوي جيب أن يقوم علی کشف الروابط بني    
اللفظ واملعنی، و إيضاح الصالت بني الصورة و املضمون، و إدماج دراسة النص اللغوي 

  .هلذا السبب ضم بعض الفصول البالغة الی النحويف حنوه وإعرابه مع الدالالت البيانية، و 

صرح کثري من النحاة بأن علم النحو يبحث عن أحوال األلفاظ من داللتها علی املعاين   
  .الترکيبية أی املعاين تستفاد من إسناد بعض الکلم الی بعض

ة و النحو مع القياس الکتب النحوية بالکتب البالغية يشاهد بأنّ املشترکات بني البالغ   
کثرية جداً خاصة يف علم املعاين ألنه يتحدث غالباً حول املسند و املسند إليه و تغيريات 

و علماء ... الّيت وقعت عليها أعم من احلذف و   الذکر، التقدمي و التأخري، التوکيد و 
  .البالغة و النحاة يهتمون ا حتي ليس طريق يف بعض املواقع لتفريق هذين العلمني

يتناول الباحثون بالفهم هذه العالقة بني علمي النحو و البالغة يف خالل      
من دکتور "التراکيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبدالقاهر " مباحثهم و منها کتاب 

عبد الفتاح الشني و هو  يأيت املوضوعات املشترکة بني هذين العلمني و يبحث حوهلا 
من الدکتور " النحو و الداللة" و کتاب آخر ... کـ حبث التقدمي و التأخري و التأکيد و 

حممد محاسة عبد اللطيف و هو يصل يف کتابه إيل هذه العالقة من طريق علم الداللة يعين 
" لم، هو عامل أساسي هلذه النسبة و يوجد رسالة من مي اليان األمحر بالعنوان هذا الع

و هو أيضاً يبحث يف رسالته بالوجهة النظر " التقدمي و التأخري بني البالغة و النحو
  .البالغييون و النحوييون هلذه املسألة

خالل علم و أما سعي يف هذه املقالة أن بني عالقة علم النحو و البالغة من     
الداللة مثّ يأيت مناذج من املشترکات املهمة و األصلي بني هذين العلمني کأسلوب القصر 
و طرقه املختلفة و مسألة التقدمي و التأخري بني األرکان اهلامة اجلملة يعين املسند و املسند 

  . إليه مع إتيان األمثلة املختلفة
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ت و معانيها الترکيبية منها يف سياق إنّ علم النحو يتحدث عن األحوال الکلما    
اجلملة و النحويون أيضاً أشاروا ذه القضية يف خالل أقواهلم و منهم أبو إسحاق الشاطيب 

و هو أي النحو يف اإلصطالح، علم بأحوال و األشکال الّيت " يقول يف شرحه اخلالصة 
لفاظ من حيث داللتها تدلّ ا ألفاظ العرب علي املعاين، و يعين بـ األحوال، وضع األ

علي املعاين الترکيبية، أي املعاين الّيت تستفاد باألشکال ما يعرض يف آخر طريف اللفظ و 
حسني، ". (وسطه من اآلثار و التغيريات الّيت تدلّ به ألفاظ العرب علي املعاين

  )182/ت.د

و قد ذهب السکاکي إيل أن علم النحو أن تنحوا معرفة کيفية الترکيب فيما      
السکاکي، ".(بني الکلم لتأدية أصل املعين مطلقاً مبقاييس مستنبطة من إستقراء کالم العرب

1987/75(  

نستنتج من هذا القول بأن سکاکي أيضاً کسائر النحاة معتقد بتعيني معين األصلي للکلمة  
  .لةمن خالل اجلم

ويقول ابن کمال باشا يف رسالته مفرقاً بني موضوع علم النحو و علم املعاين و      
يف البحث عن املرکّبات ، إلّا أن النحوي يبحث " املعاين"صاحب " النحوي"يشارک 

عنها من جهة هيئاا الترکيبية صحيحة و فساداً، و داللة تلک اهليئات علي معانيها 
يبحث عنها من جهة حسن النظم املعرب " املعاين"و صاحب  الوضعية علي وجه السداد،

  )183/ت.حسني، د. (عنه بالفصاحة يف الترکيب و قبحة

ال نحو و البالغة هو أم غري واقعي ويقول دکتور بعلبکي إنّ الفصل التام بني ال     
جيب توقّعه، إذا إن کال العلمني من حيث حدمها يعنيان باجلملة ال بالکلمة مرکزاً 

  )1983/7بعلبکي، . (إلهتمهمها

" الصرف"فإذا کانت اجلملة مؤلفة من کلمات صحيحة مستوفية لکلّ ما يبطله      
و إذا کانت الکلمات مؤلفة من أصوات مؤتلفة خلو من کلّ شيء مما يسيء إيل فصاحتها 
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من تنافر األصوات، بقيت اجلملة مع ذلک تفتقر إيل أهم مقومات الصحة و هو مطابقتها 
متطلبات املناسبات، و مقتضيات األحوال، و لن تکون اجلملة صحيحة إذا مل تراع فيها 

  )240/ت.الشني، د. (ذلک، فالدراسة إذن واحدة و موضوع واحد

يبدوا بأن کلّ خلل من جهة الصرف أو النحو أو الصوت أو فصاحة الکلمة يف      
علي جهة الّيت علم املعاين يعين سياق اجلملة يتبدل معين الصحيح اجلملة إيل املفسد و 

مبعاين الکلمات يف اجلملة فلهذا األساس يرتبط العالقة بني علم النحو و البالغة و لتثبيت 
هذا املوضوع يتناول بالعالقة بني علم النحو و البالغة بعلم الداللة کلّ واحدة لوحدة و 

  .    بعد وصول ذه العالقة يثبت العالقة بني هذين العلمني

  :الداللة النحوية

. الداللة النحوية هي النسبة أو العالقات القائمة بني مواقع الکلمات يف اجلملة      
تؤثّر أمناط الترکيب النحوي يف أداء املعين، فترتيب الکلمات و العبارات حمکوم بقواعد و 

ل و و کانت للغة العربية طرق  املختلفة لترکيب اجلم. نظم، ختتلف من لغة إيل األخري
فيها املواقع اإلعرابية املتعددة لأللفاظ، و ال سيما األمساء اليت تقع فاعلة و مفعولة و 
مضاف و مضاف إليه و لذا إشترط علماء النحويون ترتيب الکلمات يف بناء اجلمل بأنّ 

واآلن يبدوا إحدي من ) 1996/21الدايه،. (التغيري يف ترتيبها يؤدي إيل تغيري املعين
بني البالغيني و النحويني و هو قضية التقدمي و التأخري و کان له دوراً بارز يف املشترکات 

  .تعيني معين اجلملة

ليست غاية النحو معرفة الصواب و اخلطا يف ضبط أواخر الکلم فحسب بل     
هي صحيح الکالم من فاسده و هذه الغاية حتفظ النصوص األدبية و معرفة أسرارها و 

ناه أسرارها و إنّ سيبويه أول حنوي إهتم ذه الغاية وبدأ بتمييز معرفة خصائصها و إکت
  .التراکيب و کشف خصائصها مع مالبساا
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. النحو عند إبن جين کان إنتحاء مست کالم العرب يف تصرفه من إعراب و غريه     
معرفة کيفية الترکيب فيما بني الکلم لتأدية "و عرفه السکاکي ) 1990/34:1ابن جين،(
حينما نالحظ إيل هذه التعريفات نستنتج ) 1987/75السکاکي،". (صل املعين مطلقاً أ

   .بأنّ املهمة النحو هي الربط بني عاملي األفکار و األلفاظ 

  :الداللة البالغية

إنّ املعين عامل مشترک بني البالغة و الداللة  و ليس القصد  املعين املفردة بل      
اليت تعطي معنياً حيسن السکوت عليها و يدلّ علي مراد املتکلم و القصد، املعاين املرکبة 

هذا املعين أو املعاين کليهما تطرأ عليها تبدالت ، أو التغيريات، و هذه التبدالت تأخذ 
أشکاالً عدة کما أنّ هلا أسباباً متنوعة، تتدرج حتت مسميات عديدة خاصة يف الدراسات 

  .البالغية

لة علم الذي يعين بدراسة املعين و إحدي املسائل و القضايا کما نعلم إن الدال     
الذي يطرح يف علم الداللة هي قضية املعين و هذه القضية تأيت يف علم البالغة حتت عنوان 
قضية النظم و نسبت إيل عبد القاهر اجلرجاين و لقد قطع النظم قبل عبد القاهر شوطاً 

 بني العلماء و هم يتناولون بقضية اللفظ و املعين کبرياً و شائع منذ القرن الثاين ومتداوالً
اليت يتوصل ا إيل إعجاز القرآن الکرمي و هذه املعاين موجود يف کالم عبد القاهر حينما 

أحکامه و وجوهه و فروقه فيما بني لنظم نشأ إال توخي معاين النحو وفليس ا“: يقول
لنحو و أحکامه  مما بني الکلم حيت ال معاين الکلم و إنک قد تبينت أنه إذا رفع معاين ا

تراد فيها يف اجلملة و ال تفضيل خرجت الکلم املنطوق ببعضها يف إثر بعض يف البيت من 
الشعر، و الفصل من النثر عن أن يکون لکوا يف مواضعها اليت وضعت فيها موجب و 

و متعلقة ا و مقتض، و عن أن يتصور أن يقال يف کلمة منها إا مرتبطة بصاحبة هلا، 
  ) . 333/ت.اجلرجاين،د( ”کائنة بسبب منها
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يثبت عبد القاهر يف خالل کالمه  عالقة  علم البالغة و الداللة و النحو، بأنه      
يف . يري النظم  يف معاين النحو و هي ليس شيء إلّا معاين الکلم اليت ظهر يف سياق اجلملة

و و أحکامه و النظم بل جيعل منها کلمتني احلقيقة هو ال يفرق بني توخي معاين النح
  .     مترادفتني لشيء واحد

إهتم علماء البالغة باجلمل، وترکز جلّ إهتمامهم علي املعين اجلمل ألنّ معاين      
عندهم األساس و مل تکن املعاين اليت إهتموا ا املعاين األصلية يف تراکيبها، ألن الغرض 

هر يف الترکيب بل الترکيب يدلّ عليها و هم يعنون باملعين منهم املعان ثان وإنها ال تظ
احلرف ه بأن الواحد من اإلسم والفعل وأکثر من النحويني و أشار اجلرجاين يف کالم

.( مسي کالماً و مسي مجلة خرج زيد: يسمي الکلمة، فإذا إئتلف منها إثنان فأفادا حنو
  ) .1972/40اجلرجاين،

   ي تؤلّف ضرباً خاصهذا اً من التأليف وفاجلرجاين يف کالمه يري أنّ األلفاظ ال تفيد حت
 .الزخمشري و من سلک مسلکهمابالغيني هو املعين عند إبن جين والفهم للجملة عند ال

يشترط البالغيون يف معانيهم حول اجلملة قضية اإلنتظام و يؤکّد اجلرجاين      
ليس الغرض بنظم الکلم أن توالت ألفاظها يف : "م األلفاظ بقولهتناسق الداللة بإنتظا

تالقت معانيها علي الوجه الذي إقتضاه ، بل أن تناسقت داللتها والنطق
  .الداللةال جيردون اإلنتظام من املعين و فالبالغيون)  49/ت.اجلرجاين،د".(الفعل

دإليه کانا من اللوازم تأثّر البالغيون من النحاة بأنّ الرکين املسند و املسن     
ذي يقرر املبين و هو الّ هو األساس يف اجلملة واألساسي يف اجلملة، لکن إنهم عدوا املعين

التأخري أما النحاة فقد عدوا الشکل يقتضي الذکر واحلذف واإلضمار واإلظهار والتقدمي و
 ينقسم النحويني کما واضح يف تقسيمام مثالً اجلملة عند.هو األساس يف دراسة اجلملة

اإلنشائية عند البالغيني ينقسم باخلربية و أما.... الشرطية و احلالية و إيل الفعلية واإلمسية و
  .و کلّ واحد منهما ينقسم بالصور املختلفة اليت کان للمعين دور عظيم يف هذه الصور
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وي، يکون إنّ اجلملة تتکون من ثالثة األجزاء، العنصران لفظيان و العنصر املعن     
ن إما خرباً إمسياً أو فعلياً املسند يکول، واملسندإليه إما مبتداء أو فاعالً أو نائب فاع

ينهما واملبتدا هو املسندإليه واملتحدث عنه واحملکوم اإلسناد هو العنصر املعنوي الرابط بو
احلکم علي رب عنه أما اخلرب فهو املسند، واملتحدث به واملخعليه و

يقول إبن هشام يف أوضح و) 1983/14:1سيبويه،) (1996/126:4املربد،(.املبتدا
زيد : "ال يکونان إلّا إمسني حنومسند و مسندإليه، و: املسالک و البد للکالم من طرفني

  ) 11:1/ ت.األنصاري،د" (قام زيد"أو إمساً و فعالً حنو " قائم

ملة وحمور کلّ عالقات اجل اإلسناد هو أهم عالقة يف اجلملة العربية؛ فهو نواة     
من املعلوم أنّ لإلسناد طريقني، اجلملة الفعلية و اجلملة اإلمسية فأما اجلملة الفعلية األخري و

فتنشأ عالقة اإلرتباط فيها بني الفعل أو ما يقوم مقامه و الفاعل أو نائبه و العالقة بني طريف 
  .اإلسناد عالقة وثيقة ال حتتاج إيل الرابطة

وعلي هذا  ب العلماء علم املعاين يف دراسام علي املسند و املسندإليه،غلّ     
احلديث عنهما يف أي  املسند إليه أساس أبواب علم املعاين و کرراألساس يصبح املسند و

کلّ ما يعرف اليوم مبجال التغيريات الترکيبية و اإلنزياح اللغوي و اإليقاعي باب منهما و
  )2002/62مجعة،.(لباًال ينفک عنهما غا... و 

اجلملة و األجزاء املکونتها   من خالل هذه املباحث و األقوال نستنتج بأنّ   
کان " احلذفالتقدمي والتأخري والتأکيد والذکر و"أيضاً العوارض الّيت  وقعت عليها  کـ و

و . يف هذا امليدان ظهر االشتراکات بني هذا الفئتنيان البحث للبالغيون والنحويون وميد
املشترکات علم النحو و البالغة ويذکر اآلن يتناول البحث بالذکر بعض النماذج من 

البالغة کليهما يعنيان ا کي يثبت بأنّ العلماء النحو والبالغيون حوهلأقوال النحوييون و
  .  ذه املباحث
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  :نيالنحوي ونيمناذج من إشترکات البالغي

  :طرقهاإلشتراک يف القصر و

يدعوا  إليها حاجة يها املقام، والقصر أحد األساليب البالغية الّيت يقتض      
التنکري من خاطب فهو کان کاألساليب احلذف، والذکر والتقدمي والتأخري والتعريف وامل

حينما ه فالقصر کذلک يؤيت عند احلاجة وجهة إنّ لکلّ هذه األساليب أسباب الداعية إلي
  .تکون الضرورة

شذرات حول القصر بإشارات واحتفظت کتب التراث قبل اإلمام عبد القاهر       
" هو يقول يف باب اإلستثناء و) هـ180(هلذا نذکر بعضهم، لعلّ أقدمها قول سيبويه 

أما الوجه الّذي يکون فيه اإلسم مبرتلة قبل أن تلحق إلّا فهو أن تدخل اإلسم يف شئ و... 
ما مررت إلّا بزيد، داً وما لقيت إلّا زيما أتاين إلّا زيد، و :تنفي عنه ما سواه، و ذلک قوله 

ما مررت بزيد، و لکنک م جمراه إذا قلت ما أتاين زيد، وما لقيت زيداً وجتري اإلس
". لنفي ما سواه، فصارت هذه األمساء مستثناةا لتوجب األفعال هلذه األمساء وأدخلت إلّ

  )310: 1983/2سيبويه،(

. اهر اجلرجاين، هو أول من حتدث عن أسلوب القصر حديثاً بالغياًلعلّ عبد الق      
اإلستثناء و عن طرق القصر کـإنما و النفي و" دالئل اإلعجاز "فقد يتحدث يف کتابه 

مع اإلمعان النظر يف کتب البالغية .يعني اإلختالف بني هذه الطرق بالصور الدقيقةو... 
هم مباشرة و. صاص الشئ بالشئ آخر دون غريهايري بأنّ کلّهم يتعرفون القصر بإخت

 أما ليس حبثاً مستقلًا الّذي إهتم. خيتصون قسماً من کتبهم بالبحث حول هذا املوضوع
احثهم کـاإلستثناء، ضمري النحويون يف خالل مبباألسلوب القصر يف کتب النحو و

  . ةيتناولون ذه القضية بالصورة غري مباشر... حروف العطف و الفصل و
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لعطف، النفي، اإلستثناء، إنّ طرق القصر الّيت إصطلح عليها البالغيون أربعة، ا    
توسط ضمري الفصل وتعريف أحد : مها مي وأضاف بعضهم طريقيني آخرين والتقدإنما و

  .قد إشتهرت هذه الطرق عند البالغينيرکين اإلسناد بأل و

ما ـإن:  

فتحها، حتدث فيها بکسر اهلمزة و" إن"أصلها " إنما"يري النحاة أنّ أداة القصر      
الرفع فتسمي حيث تکفّها عن عمل النصب و: األول يف العمل" ما"تغيريين حني زاد فيها 

هي يف علي اجلملة الفعلية و اإلمسية و الثّاين يف اإلختصاص، حيث تدخلکافّة ومکفوفة، و
  .  دخوهلا علي کلتا اجلملتني تدلّ علي القصر

ال يدفعها مدافع أو ملن املعلومة الّيت ال ينکرها أحد و إنما تستعمل يف األمور 
﴿ :مثالً يف قول تعايل) 1987/295السکاکي،( .يرتل مرتلة العامل بالشئ غري املنکر له

حيث ) 169/البقرة(أن تقولوا علي اهللا ما ال تعلمون﴾ إنما يأمرکم بالسوء والفحشاء و
  .الفحشاءيطان علي السوء وما يأمر به الشقصر 

﴿ فمن بدله بعد ما مسعه فإنما إمثه علي الّذين يبدلونه إنّ اهللا مسيع :وقول تعايل   
واقع عليه وحده، واهللا يتغريه فاإلمث و إذ املراد من بدل الوصية) 181/البقرة. (عليم﴾

صفة اإلمث أو  واضح أنّ القصر يف اآلية قصرسبحانه وتعايل مطّلع عليه ويکشف أمره، و
القصر هنا کان من قصر الصفة علي و. يتغريهااب علي الّلذين يبدلون الوصية والعق

  .املوصوف قصراً حقيقياً

 :النفي و االستثناء

أو ما يقوم مقامها من أدوات " ما"اإلستثناء باألداة تتمثّل صورة القصر بالنفي و      
املفرغ، الّذي ال ميکن وقوعه يف املوجب، بل ال  يف اإلستثناء" إلّا"النفي األخري، متلوة بـ

البالغيون هذا النمط من أکثر ويعد النحاة و. بد أن يکون مسبوقاً بنفي أو ي أو إستفهام
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صدور احلکم : له دالالت متعددة من أمهّهاصر شيوعاً يف اإلستعمال اللغوي وأمناط الق
  .التعريضالعنيفة والقوية و

       مط خيتلف هذا الناإلستثناء عند أکثر النحويني، و غ النمط الثالث يفميثّل املفر
أنّ املستثين و. اخلالف يکمن يف خلوه من املستثين منه أوالًعن اإلستثناء املنقطع واملتصل، و

" إلّا"أنّ اإلخبار فيه مقتصر علي ما بعد يس مبرتلة املستثين يف املتصل واملنقطع ثانياً، وفيه ل
مل يکن إسقاط أحدمها ع عن املستثين واملستثين منه، واملنقطان اإلخبار يف املتصل وکأما و

هو ل األداة فيه تفيد معين واحداً وجيعمنهما إذا أريد ما اإلستثناء وأو اإلخبار عن واحد 
غريه من لي صورته الّيت جاء ا سيبويه وهذا النمط مل يبق عو. تفريغ ما قبلها ملا بعدها

رين قد أطلق املتقدي يري أن بعض النحويني املتأخغ مني، حتأکثر من مصطلح املفر
  ) 1998/213ابراهيم کاظم،.(القصرکـاحلصر و

يشک فيه أو أن يکون ألمر ينکره املخاطب و" النفي و االستثناء" إنّ األصل يف      
نکر أن يکون ملن يبيان ذلک أنک ال تقول ما هو اال خمطئ اال  - ملا هو مرتل هذه املرتلة
املخاطب د فقلت ما هو إال علي، مل تقله وإذا رأيت شجا من بعاألمر علي ما قلت، و

  )2000/188املراغي، . (يتوهم إنه ليس بعلي

أي مقصور " ما حممد إلّا رسولو: " أما ما هو مرتل هذه املرتلة فکقوله تعايلو     
شدة ن اهلالک، نزل استفظاعهم هالکة والتباعد عي وعلي الرسالة ال يتعداها إيل النرب

  .علي بقائه مرتلة انکارهم ذلک

  :ضمري الفصل

يزيل اللبس؛ بأن ألمر حني الشک، فريفع اإلام، وإنّ ضمري الفصل يفصل يف ا     
 الأصله املبتدأ، وليس صفة، وال بدالً و يثبت أنّ اإلسم بعده خرب ملا قبله؛ من مبتدأ، أو ما

املکمالت الّيت ليست أصيلة يف املعين وغريمها منالتوابع 
يدلّ علي أنّ و) 1983/355:1سيبويه،)(495-494:2/ت.األنصاري،د(.األساسي
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نه يفيد يف الکالم معين احلصر اإلسم السابق مستغن عنه و أما له داللة أخري بأ
 لکن قدو.وظيفة اهلامة لضمري الفصل ذلکص أي القصر املعروف يف البالغة والتخصيو

هذه الداللة األخرية السابق وتأکيد معناه احلصري و يقع بعض األحيان رد التقوية اإلسم
" کنا حنن الوارثنيو:"غالباً يقع  حينما أن  يکون ذلک اإلسم السابق ضمرياً؛ کقوله تعايل

  )      2007/220حسن، ." .(کنت أنت الرقيب عليهم"و 

. اآلخران معنويمري الفصل، إحدي منها اللفظي ولضإبن هشام يذکر ثالثة فوائد       
فصالً، ألنه فصل بني  هلذا مسيا بعد ضمري الفصل خرب ال تابع، والفائدة اللفظي خترب بأن م

کنت أنت الرقيب (حنو. اخلرب و أکثر النحويني يقتصر علي ذکر هذه الفائدةاملبتدا و
إلختصاص، والتوکيد ذکره مجاعة، ئدتان املعنويان، مها التوکيد واأما الفاو) عليهم

أنّ کلمة نفس دالّ علي ب" زيد نفسه هو الفاضل"يقولون بأنه ال جيامع التوکيد فال يقالو
و علي ذلک مساه بعض الکوفيني دعامة، ألنه يقوي و .ال جيمع مع ضمري الفصلالتوکيد و

  )496/ت.ألنصاري،دا.(کثري من البيانيني يقتصر عليهاص، وأما اإلختصو. يؤکّد الکالم

لبيان بأن ما بعده خرب للمبتدأ وليس غريه من أويل دالالت ضمري الفصل هي ا     
مسي فصالً ألنه فصل بني اخلرب والتابع، حنو ذلک، مما حيتمل عليه و هلذا الصفة والبدل و

 .أکثر النحويني يقتصر علي ذکر هذه الفائدةوعماداً ألنه يعتمد عليه معين الکالم و
  ) 110:3/ت.يعيش،دإبن) (496:2/ت.األنصاري،د(

: يقول" أخوان فصالًب ما يکون فيه هو، و أنت، أنا، وحنن وبا"قال سيبويه يف     
احتياجه الی رتلته، يف حال اإلبتداء، ومبإعلم أنهن ال يکن فصالً، إلّا يف الفعل اإلسم بعده "

يف هذه األفعال الّيت األمساء بعدها مبرتلتها  ما بعده کاحتياجه اليه فی اإلبتداء، فجاز هذا
إنه فیما ینتظر احملدث عنه، و یتوقعه منه، مما ء، وإعالماً بأنه فصل اإلسم، وفی اإلبتدا

ال  البد من أن یذکره للمحدث، ألنک إذا إبتدأت فقد وجب عليک املذکور بعد املبتدأ
اإلسم  ليستدلّ احملدث أن ما بعد" هو"ذکر  مل يسع لک، فکأنهبد منه، وإلّا فسد الکالم و
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أن ما بعد اإلسم ما خيرجه مما وجب عليه، و أن ما بعدما یخرجه مما وجب عليه، و
  )1983/394:1سيبويه،"(اإلسم ليس منه، هذا تفسري اخلليل

هذا القول کقول سائر النحاة حول ضمري الفصل خيرب بأنّ ما بعد املبتدأ خرب ال تابع،     
﴿أولئک هم املفلحون﴾ : مس هذه الداللة بوضوح يف سورة البقرة، حنو قوله تعايلنتل
فائدته :"فقال" أولئک هم املفلحونو" و الزخمشري ذکر ثالثة فوائد يف تفسري ) 5/البقرة(

اجياب أن فائدة املسند ثابتة للمسند وکيد، والتي أنّ الوارد بعده خرب ال صفة، والداللة عل
يبدوا " أولئک هم املفلحون"يف هذا املثال )  46:1/ت.الزخمشري،د. (غريهإليه دون 

من هذه ة األول منها يرتيط بعلم النحو وبالوضوع عالقة بني هذين العلمني ألن فائد
الفائدة يثبت الفائدتان األخري اللذان يرتبطان بعلم البالغة أيضاً، مع دقّة النظر يف هذا 

ضع يتحدث سيبويه أو حناة آخر يوجد کالماً من عبد البحث نستنتج بأن يف کلّ مو
بإثبات العالقة بني علم النحو  هذا األمر يساعداجلرجاين أو البالغيون األخري و القاهر

  .  البالغةو

  :التأخرياالشتراک يف التقدمي و

تعد مسألة التقدمي و التأخري من املسائل الّيت عين ا النحويون کجزء من   
بالترکيب العريب، برز هذا اإلهتمام بالتحليل النحوي و بالتخريج اللفظي إهتمامهم 

حياول النحويون عادة أن يعللوا تقدمي أجزاء من اجلملة أو تأخريها . واضحاً مع سيبويه
لکنهم مييلون أحياناً إيل جتاهل املعين من أجل تعليل اإلعتماد علي املعين و الترکيب وب

التأخري، نثرها يف حضات مهمة حول مسألة التقدمي وبويه مالضرورة حنوية، کان لسي
تظهر هذه املالحضات رأي واضح النحو العريب سيبويه حول ترتيب " الکتاب"کتابه 

  .الکلم يف اجلملة
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کان هذا االت التقدمي والتأخري وجعل البالغيون من جهة األخري، املعين حموراً يف ح   
إن علي کتب النحو يف هذا اال و أدي إيل تفوق کتب البالغةالترکيز علي املعين مما 

 .  کانت کتب البالغة مل تغفل الترکيب أو أصول النحو عامة

التأخري هو سيبويه حيث توقّف عند هذا املوضوع يف أول من طرق باب التقدمي و     
ي يتعداه فعله إيل باب الفاعل الّذ: " أبواب کثرية من کتابه منها علي سبيل املثال

 أخرت الفاعلاهللا زيداً، فإن قدمت املفعول وضرب عبد"، حيث قال يف مجلة "املفعول
ضرب زيد عبداهللا ألنک إنما أردت به : ذلک قولکجري اللفظ کما جري يف األول، و

، إن کان مؤخراً يف اللفظ ترد أن تشغل الفعل بأول منه وملدماً، ومؤخراً ما أردت به مق
فمن کان حد اللفظ أن يکون فيه مقدماً، و هو عريب جيد کثري، و کأنهم إنما يقدمون 

" مجيعاً يهمام و يعنيام اکان نإانه أهم هلم وهم ببيانه أعين، والذي بي
  )1983/34:1سيبويه،(

إن قدمت االسم فهو عريب جيد کما "و " ضربت زيداً"يف باب آخر قال يف مجلة و   
زيداً ضربت، و االهتمام و العناية هنا يف التقدمي : ذلک عربياً جيبداً، و ذلک قولککان 

 )81-180:/1983سيبويه، .(و التأخري سواء مثله مثله يف ضرب زيداً ضرب عمراً زيد

وه اجلائزة لتقدمي املفعول يهتم سيبويه باجلانب النحوي للتقدمي و التأخري يف ظبط الوج   
  .العناية باملقدممي يف التنبيه علي غرض االهتمام وباجلانب البالغاهتمام به، و

يف   شرعوا يأسسون عليها مباحثهميلتف النحويون والبالغيون أقوال سيبويه، و
شرح کتاب "من هؤالء النحاة أبوسعيد السريايف، ففي کتابه ظاهره التقدمي و التأخري، و

تقدمي و التأخري؛ يسوق أمثلة من خالل توضيح مل يکتف بشرح أقوال سيبويه يف ال" سيبويه
ة باملفعول بتقدمي أحدمها مرة عباراته و ببني اإلختالف العناية بالفاعل بالنسبة إيل عناي

 )373-2374:/1990السريايف، . (اآلخر أخريو
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من کتابه " باب الشجاعة العربية" وابن جين بعد ذلک يعتقد فضالً للتقدمي و التأخري يف    
س واآلخر ما يسهله اخلصائص  ينطلق فيه من أنه علي ضربني األول ما يقبله القيا

ابن جين، . (التقدمي املمنوعن خالله مظاهر التقدمي اجلائز ويبني ماالضطرار، و
1933/282:2( 

نبه الی أسراره فإن عبدالقاهر ن طرق باب التقدمي و التأخري ووإذا کان سيبويه أول م   
ين أول من سرب أغواره و عمق البحث يف أغراضه حيث خصص له فصالً يف دالئل اجلرجا

هو باب کثري الفوائد، جم احملاسن، : " اإلعجاز، و يهتم إيل أمهيته و ينوه بقيمته يف قوله 
ال تزال عن بديعه ويفضي بک الی لطيفه، وواسع التصرف، بعيد الغاية، لبا يزال يفتر لک 

قک ولطف يروقک مسمعه، ويلطف لديک موقعه مثّ تنظر فتجد سبب أن راتري شعراً 
  )83/ت.اجلرجاين، د" (حول اللفظ عن مکان إيل مکانعندک أن قدم فيه شيء و

کان للتقدمي و التأخري مسند أو املسند إليه دواعي املختلفة کتمکني اخلرب يف ذهن    
کان اإلشتراک بني علم البالغة والنحو  يف کلّ منهاو... السامع، التلذذ، ثبوت احلکم و 

الکثرية أشارت مبواقع اجلواز تقدمي املبتدأ أو وجوبه أو جواز تقدمي اخلرب أو  وکتب النحو
التقوية لي املعاين املختلفة کاالختصاص والتأکيد ووجوبه و هذا التقدمي و التأخري يدلّ ع

يف هذا اال يتناول بذکر بعض  وحتي دون هذا التقدمي والتأخري يزيل هذه املعاين.. و
  . األمثلة لفهم األکثر و لوضوح املعين

  :املسند ىتقدمي املسند إليه عل

َ ما ونَ هو من عند اللَّه و﴿ و يقُولُ و اللَّه دنع نم وقُولُهو بالْكَذ لَى اللَّهونَ ع مه
وکيد علمهم بأنّ علي اخلرب الفعلي ت" هم" قد أظهر تقدمي املبتدأ )  78/البقرة(يعلَمونَ﴾  

مما يربهن علي أنّ الغرض من تقدمي املسند إليه هو التوکيد أنّ وافتراء و اما يقولون کذب
يقدم . اجلملة رد علي إنکارهم بأنهم يعلمون، ألن الکاذب ال يعترف بالعلم بأنه کاذب

  .إن مل يکن هکذا مل حيصل هذا املعينرب للتوکيد وية املبتدأ علي اخليف هذه اآل
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  :املسند إليه ىتقدمي املسند عل

: ومثال آخر من تقدمي اخلرب جار و جمروراً علي نائب فاعل لإلهتمام کقوله تعايل
 لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع بكَما كُت يامالص كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذهيا أَي ﴿

لالهتمام باملخاطبین من جهة " عليکم" حيث قدم ارور ) 183/البقرة(تتقُونَ﴾ 
  . تنبیهم الی ما فرض علیهم

لکن مع يف کتب البالغة و النحو وجود إنّ کلّ هذه التقدميات و التأخیرات مو
البالغيون يهتمون اء الظاهر و شکل ترکيب اجلمالت واإلختالف بأنّ النحاة يعنون بالبن

باملعاين الّيت تستنتج من هذه التقدميات و التأخريات ولکن کلّ هذه املباحث يثبت العالقة 
ی بني هذين العلمني کـ علم النحو بالبالغة أو بالعکس، يوجد مباحث املشترکة األخر

وأما نکتفي ... و " أساليب الذکر و احلذف" و " أساليب التأکيد مع طرقها املختلفة"
  . ذين الغرضني

  :النتيجة

ليست غاية النحو فقط إعراب صحيح الکلمات بل القصد منه معرفة صحيح  -1
األلفاظ من داللتها علي املعاين الترکيبية الّيت تستفاد من إسناد بعض الکلم إيل بعض و 
هذه الغاية کانت اهلدف األساس يف علم الداللة، فعلي هذا األساس يثبت العالقة بني 

 . علمي النحو و الداللة
الداللة علم الّذي يعين بدراسة املعين و غاية األصلي يف علم البالغة تکون إنّ علم  -2

أيضاً معاين الصحيح الکلمات و معاين الّيت تستنتج من خالل صور الترکيبية املختلفة، 
 . هلذا کانت عالقة بني هذين العلمني

داللة العلم النحو و أيضاً علم البالغة ويثبت من خالل عالقة بني علم الداللة و  -3
 .بأن کانت العالقة الوثيقة بني علم النحو و البالغة
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إنّ اجلملة کانت هلا دور بارز يف ميدان البحث البالغييون و النحوييون ألن  -4
يتکون من أرکان اهلامة، املسند و املسند إليه و العلماء النحو و البالغة يهتمون ما 

وا املعين هو األساس يف اجلملة و هو کثرياً يف خالل مباحثهم لکن إنّ البالغييون عد
التأخري أما و اإلضمار و اإلظهار و التقدمي والّذي يقرر املبين و يقتضي الذکر و احلذف 

 .النحاة فقد عدوا الشکل هو األساس يف دراسة اجلملة
مع القياس کتب النحو بالکتب البالغة يبني بأن کانت املوضوعات املشترکة  -5
لکن يف ... و " احلذف و الذکر" ، "األسلوب التأکيد"، "أخريالتقدمي و الت" کـ 

البالغة تدرس حتت العناوين معينة و لکن يف علم النحو تدرس يف أبواب املختلفة 
بالصورة غري منتظمة و يف أي هذه املباحث کانت نظرات و عقائد کثرية من قبل النحاة 

ين الّيت تساعد ذه العالقة بني علم و البال غيون خاصة سيبويه و عبد القاهر اجلرجا
 . النحو و البالغة

  املنابع و املراجع:  

  .قرآن الکرميال -1
 .عامل الکتب:اإلستثناء يف التراث النحوي و البالغي، بريوت) 1998(ابراهيم کاظم،کاظم  -2
  .عامل الکتب: شرح املفصل، بريوت ) ت.د(إبن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي -3
مغين اللبيب عن کتب ) دت( أبوحممد عبداهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن هشاماألنصاري،  -4

 .املطبعة املدين: األعاريب، القاهره
  اجلمل يف النحو، دمشق) 1972(اجلرجاين، أبوبکر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد -5
مکتبة : ، القاهرهدالئل اإلعجاز ) ت.د(اجلرجاين، أبوبکر عبدالقاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين -6

 .اخلاجني
 .دار السياب: اللغة يف الدرس البالغي، سوريه ) 2008(مجعه، عدنان عبدالکرمي  -7
 مکتب، احملمدي: ، بريوت 1النحو الوايف، ط) 2007( حسن، عباس -8
: علم الداللة العريب النظرية و التطبيق دراسة تارخيية، تأصيلة نقدية، بريوت) 1996(الدايه، فايز -9

  .ر املعاصردار الفک
شرکة : الکشاف، مصر) ت.د(الزخمشري، أبوالقاسم جار اهللا حممود بن عمر؛ -10 -10

 .مکتبة و مطبعة مصطفي البايي
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عامل : ، بريوت 3الکتاب، ط) 1983(سيبويه، أبوبشر عمروبن عثمان بن قنرب -11
  .الکتب

السکاکي، اإلمام سراج امللة و الدين أيب يعقوب يوسف ابن أيب بکر حممد بن - -12
  .دارالکتب العلمية: ، بريوت2مفتاح العلوم، ط) 1987(يعل

، اهليئة املصرية 2شرح کتاب سيبويه للسريايف، ج) 1990(السريايف، أبو سعيد  - -13
  .العامة للکتاب

 .دار الشؤون الثقافية العامة: اخلصائص، بغداد) 1990(عثمان بن جين، أبو الفتح - -14
النحوية من الوجهة البالغية عند عبد  التراکيب) ت.د(الشني، عبد الفتاح  -      -15

  .دار املرين: القاهر، الرياض
  .دار الکتب: ، بريوت4املقتضب،ج) ت.د(املربد، أبوالعباس حممد بن يزيد  -      -16
: علوم البالغة البيان و املعاين و البديع، القاهرة) 2000(املراغي، أمحد مصطفي؛       -17

 .دار اآلفاق العربية

  :املنابع األجنبية

1- Baalbaki, Ramzi the” relation between nahw and Balagha a 
comparative study of the method of sibawayh and jurjani” zehtschrift fur 

Arabische linguistic.11.1983.pp 7-23          
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  ااز من الطربي اإلمام موقف
 ------  

  اجلزائـر – تلمسان جامعة -  الكرمي عبد مكي األستاذ

 -------  

  : ملخص

 فريق:  فريقني إىل ،وانقسموا الكرمي القرآن يف ااز وجود يف األوائل العلماء اختلف    
 مل ولكن ذلك يف رأي له وكلّ الكرمي، القرآن يف بااز يقر ال آخر وفريق بوجوده، يقر
 ذلك،وتتبع يف الطربي اإلمام رأي عن النقاب كشف الباحثني من أحدا أنّ أعلم فيما نر

  .     ااز يف الطربي إسهامات لنا اهللا،ليبني مبشيئة البحث هذا عنه سيكشف ما هذا. آراءه

  :   املقـال

ضوا الذين األوائل العلماء طليعة يف الطربي اإلمام يعدعامة، بصفة للمجاز تعر 
 اتبع بل. فيه املغالني أولئك من يكن ومل. اال هذا يف علم من أويت مبا  يبخل ومل

 رأي كلّ ونسب فيه، العلماء وأقوال مذاهب وبين. بذلك القائلني العلماء سنن
: واملوسوم جملدات، عدة ضم الذي الكبري كتابه يف وأمانة، صدق بكلّ ألصحابه

 جرير بن حممد جعفر أيب العالمة لصاحبه" القرآن تفسري يف البيان بـجامع"
 ابن يقف مل حيث والدراية، الرواية بني مجعت اليت التفاسري أبرز من وهو .)1(الطربي
 ما والترجيح والتمحيص بالتوجيه أعقبها بل يرويها اليت السابقني آراء على جرير
 تعرض إذ. واحد آن يف عقلي نقلي تفسري فهو سبيال، ذلك إىل والفهم النظر وسعه
 وأفاض منه، للعديد تعرض كما فيها، اخلالف أوجه وبين بااز املتعلقة اآلراء لبعض

  .اال هذا يف البحث عيون من تعد اليت النرية آرائه من فيه
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 ااز،الـذي  يف الطـربي  إسهام مدى لنرى منها، بعض على البحث هذا يف سنقتصر لكن
 ديـوان  الشعر"  ألنّ امليدان؛ هذا يف عليهم املعول هم الذين العرب أشعار من بكثري فيه استشهد
  .)2(عنهما اهللا رضي عباس ابن عن ثبت كما" العرب

 فيهـا  وجـلّ،وفّق  عز اهللا كتاب يف بااز القول على ا استشهد اليت اآليات بني ومن هذا
  .)3( ﴾ فَأَقَامه ينقَض أَنْ يرِيد جِدارا﴿ :تعاىل قوله يف جليا هذا يظهر حبثه، يف وأبدع املؤلف،

 الكهـف  سورة يف املتواجدة اآلية هذه جماز على الطربي ا استشهد اليت اآلراء عرض وقبل
 املعـىن  تلخيص نوجز.عنه اهللا رضي اخلضر مع السالم عليه موسى سيدنا قصة عن تتحدث واليت
: أي. االنقضـاض  علـى  اجلـدار  أشـرف : املباركة لآلية اإلمجايل الذكر،فاملعىن السالفة لآلية

  .العرب كالم فصيح من وهذا ، الفعل يريد من حبال التشبيه على مال بأن وذلك السقوط،
 فقـد  الطربي، اإلمام رأي إىل الرجوع من البد اآلية، معىن على السريعة اإلطاللة هذه وبعد 
 يف العـرب  بكالم العلم أهل واختلف: "قائال عنهم اهللا رضي العلماء أقوال لـذكر اإلمام تطرق
 للحـائط  ليس البصرة أهل بعض فقال ،)4( ﴾ فَأَقَامه ينقَض أَنْ يرِيد ﴿ :وجلّ عز اهللا قول معىن
 وصـف  فقد وهكذا…إرادتـه  فهو رثة من احلال هذه يف كان إذا ولكنه للموات، وال إرادة

 وهـذا . .بإرادتـه  والوقوع مليله، تشبيها األحياء صفات من وهي باإلرادة، احلائط
  :غريه يف العرب كقول

ريدي محالر رداٍء أيب صرب  ...غَبريو نماِء عنِي دلِ بقَي5(  ع(  

 جاز االنقضاض، من دنا ملا وذلك. يعقلون مبا القوم كلّم إنما: منهم آخر وقال
  .)6( ﴾يتفَطَّرنَ السماوات كَاد﴿ي: ومثله: قال ينقض، أن يريد: يقول أن

 ولكـن  بـه  تم ومل ذلك، تقرب مل وأنت الفرح، من أطري ألكاد إين: "وقوهلم
 اجلدار يقولوا أن: "العرب كالم من منهم الكوفيني بعض وقال. ".عندك األمر لعظيم
  ".يسقط أن يريد
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  :الشاعر قول العرب، قول من ومثله: قال

  )7(  باإلحسان يهم لَزمانٌ...  بِجملٍ شملي يلُف دهرا إنَّ

  :اآلخر وقول

  )8( مبتلى فَكالنا جميال صبرا...  السرى طُولَ جملي إيلَّ يشكُو

 وكذلك: قال. .ذلك لقال تكلم لو أنه على به تكلم إمنا يشك، مل واجلمل: قال
  :عنترة قول

روواز نقْعِ مالقَنا و كا...  بِلَبانِهإيلَّ وش ةربمِ بعححتَم9(  و(  

 )10( ﴾الْغضـب  موسـى  عـن  سـكَت  ولَما﴿: وجلّ عز اهللا قول: ومنه: قال    
 التعـبري  لكـن " سـكن : "معناه وإنما صاحبه، يسكت وإنما يسكت ال والغضب

 ﴿: تعاىل وقوله. البالغة علماء قول حد على"  سكن:"بـ التعبري من أبلغ" بسكت"
  .أهله يعزم وإمنا )11( ﴾الْأَمر عزم فَإِذَا

 وهو...  ميله اجلدار إرادة إنما: وقال. العرب كالم أفصح من هذا: منهم آخر وقال
  .)12( ﴾ يبصرونَ لَا وهم إِلَيك ينظُرونَ وتراهم ﴿:األصنام يف وجلّ عز اهللا كقول

 وقـد  بينـهما،  مـا  قرب تعين فالن، دار إىل تنظر داري: "تقول والعرب: قال
  :دارسا مرتال أو حوضا وصفه يف الرمة ذي بقول استشهد

قَد كاد أو قَد مه وديفجعله قال )13( بالب :،للبلى تغري قد أنه: معناه وإمنا يهم.  
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 خلقه بني الكالم جعل بلطفه ذكره وجلّ عز اهللا أنّ ذلك يف به نقول والذي     
 وقـد  أبصـارهم،  حتسه ال مما ضمائرهم يف عما لبعض بعضهم ليبني م منه رمحة

  :القائل معىن العرب عقلت

  )14(  نصوال أردنَ إذَا وسِؤالفُ قَلَق...  هاماتها بِه قَلقَت مهمة يف

 مـع  الصـدور  ضمائر من آدم بنو به يوصف مبا توصف ال وسؤالف أن وفهمت
  :بقوله القائل يريد ما وعلمت تريد، بأا إيامها وصفها

  )15(  حينا الثَّرى وينهاه حينا ينهالُ...  بِه املُشاةُ طاف النقا هيلِ كمثْلِ

 فكان االيال من فمنعه بالندى تلبد أنه به أراد ولكنه نطق، الثرى أن يرد مل وإمنا
 جِدارا﴿: قولـه وكذلك. ينهـال فال املنطق ذوي من كالنهي ذلك، من إياه منعه
رِيدأَنْ ي قَضن16(  ﴾ي(.  

 ثنـاؤه  جـلّ  خاطب وإمنا. يسقط أو يقع أن من قارب قد معناه أنّ علمت قد
 ذو فهمـه  عن استعجم وإن به، عين ما عقلوا وقد بلسانه، الوحي أنزل من بالقرآن
  .)17("والغبا اجلهالة ذوو فيه وضلّ والعمى، البالدة

 يراه الكرمية اآلية هذه يف العلماء آلراء ـ اهللا رمحه ـ الشيخ لعرض فاملتتبع      
  :فريقني إىل انقسموا بدورهم هم الذين البصرة أهل بشواهد يأيت

  :األول الفريق

 الكتـب  مـن  وهو الكرمي، القرآن يف" ااز كتاب" صاحب عبيدة أيب بزعامة
  .الكرمي القرآن يف للمجاز تعرضت اليت األوىل
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 كتـاب "  صـاحب  عبيدة أليب يعزى مقالته الشيخ به استهلّ الذي الرأي وهذا
 مشـكل  تأويـل " كتابـه  يف قتيبة ابن إليه ذهب ما وهذا بذلك، القائل فهو" ااز

  .)18(العلماء من كثري عليه وأقره" القرآن

 للموات، وال إرادة للحائط ليس بأنه قائال يصدع الرأي هذا صاحب عبيدة فأبو
  .إرادته فهو رثة من احلال هذه يف كان إذا ولكنه

 صـفات  مـن  هي اليت باإلرادة، بناؤه تقادم عندما احلائط وصف فقد وهكذا
  .بإرادته والوقوع مليله، تشبيها األحياء

  :الثاين الفريق

 يعقلون مبا القوم كلّم وجلّ عز اهللا ألنّ جائزا هذا يرى البصرة أهل من أيضا وهم
  .)19(  ﴾ينقَض أَنْ يرِيد﴿:  يقول أن جاز االنقضاض، من دنا ملا وذلك

  :يلي مبا البصرة أهل آراء تلخيص وميكن

  .إرادته هي احلائط رثة : أوال

 البصـرة،  أهل آراء هذه يعقلون مبا القوم كلّم اهللا ألنّ بذلك، القول جواز :ثانيا
  :قريقني إىل انقسموا بدورهم فهم الكوفة، أهل آراء أما

  :األول الفريق

 كـالم  من عليه املتداول هو الكرمية اآلية هذه يف القرآن به جاء الذي هذا يرى
 أشـعار  مـن  كثرية والشواهد". يسقط أن يريد اجلدار: "تقول العرب ألن العرب؛
  .بذلك القائل املوقف هذا تعزز اليت األقوال أكثر وما العرب
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  :الثاين الفريق

  .ميله: اجلدار إرادة وإنما. العرب كالم أفصح من هذا يرى

  :كالتايل الكوفة أهل رأي ويتلخص

 مـن  عليه املتداول هو الكرمية اآلية هذه يف القرآن به جاء الذي هذا يرى: أوال
  .بذلك نطقت العرب ألنّ العرب، كالم

  .العرب كالم أفصح من فهو" امليل" باإلرادة املقصود: ثانيا

 يف متقاربـة  والكوفة البصرة مدرستا هلا تعرضت اليت اآلراء فجميع وهكذا     
 واحـد  اجتاه يف تصب وهي بينهم، خالف كبري نرى ال كنا وإن الكرمية، اآلية هذه
  .ضمنيا أو صراحة" بااز" اإلقرار هو

 عليهـا  التعليق وكيفية اآلراء، طرح يف املعرفة واسع جيده الشيخ لكالم واملتتبع
 قطـب " فهما والكوفة البصرة: املدرستني أصحاب برأي التجريح أو املساس دون

 إىل والبالغيـة  النحوية بآرائهم واالستشهاد والنحو اللغة يف عليهم واملعول" الرحى
  .هذا يومنا

 الكوفة أهل لرأي جينح وإنصاف ومتعن وروية هدوء يف اآلراء هذه مناقشة وبعد 
 ااز إىل يركن ولكنه. السقوط من بالقرب االنقضاض، يشرح إذ اللغة، حيث من

  .البصريني عند فشا الذي

 ولكنـه  ، الفـريقني  رأي من واستفاد املدرستني بني زاوج قد جنده هذا وبعمله
  .ومنثوره الشعر منظوم من حيفظ مبا اآلية هذه يف عليه اهللا فتح ما آرائهم إىل أضاف
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 أحـد  يسـبقه  مل ااز إلقرار أضافها اليت الشواهد هذه أنّ االنتباه يلفت والذي
  . أعلم قبله،واهللا

 تعليقـه  أثناء وهذا العرب، كالم يعرفون ال الذين والبالدة اجلهل ذوي على نعى كما
 وإمنـا  يسقط، أو يقع أن من قارب قد معناه أنّ علمت قد: "يقول إذ املباركة اآلية على

 عن استعجم وإن به، عىن ما عقلوا وقد بلسانه، الوحي أنزل من بالقرآن ثناؤه جلّ خاطب
  .)20("والغبا اجلهالة ذوو فيه وضلّ والعمى، البالدة ذو فهمه

 مـن  ؛بـل  العرب كالم من ألنه الكرمي؛ القرآن يف ااز بوقوع الطربي يقر وهكذا 
  .العرب به نطقت ما أفصح

 أو اإلعجاز، قضية يف انغمس من منهم سواء القرآنية بالدراسة املشتغلني أنّ واحلقيقة"
 ألنّ وأنواعه؛ ااز صور ببيان واضحا اهتماما يهتمون كانوا بالتأويل أو بالتفسري اهتم من

 مـن  كـثري  ختريج يف ويعينهم العزيز، الكتاب آيات من كثري فهم على يساعدهم ذلك
 ابتغـاء  منـه  تشـابه  ما يتبعون الذين الطاعنني من كثري على والرد املتشاات، اآليات
 ومل. ومجاله القول أدبية يف مسامهة اللغوية األدوات أهم من ااز توظيف ألنّ. )21("الفتنة

 الـذي  الفـين  الكالم يف وفضله ااز مرتلة يف خيتلفون واللغة  والتفسري األدب رجال نر
 إليه ينظر يكاد حىت والتصوير بالتخييل السامع نفس يف املقصود الغرض إثبات" إىل يسعى
  .)22("عيانا

 اإلرادة اسـتعريت : "قـائال  املباركة لآلية يتعرض والتفسري البالغة رجال أعمدة أحد وهذا
 هـي  كما الطربي اإلمام بشواهد ويأيت. )23("لذلك والعزم اهلم استعري كما واملشارفة، للمداناة
 إذ التفسـري  أعالم أحد قول ذلك فمن الكرمي، القرآن يف ااز بوجود يقر والكلّ عليها ويضيف

 وهـذا  يسقـط، أن قرب: أي) 24(  ﴾ينقَض أَنْ يرِيد﴿ :قائال املبـاركة اآلية هـذه على يعلّق
 القـرآن،  يف ااز وجود على دليل فيه فكان" مائل: "بقوله احلديث يف فسره وقد وتوسع، جماز
 أو مجاد إىل أسندت مىت الناطق للحي تكون أن حقّها اليت األفعال ومجيع. اجلمهور مذهب وهو
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 كـالم  هـذا  الفعـل،  لذلك متمثال لكان إنسان مكاما كان لو أي استعارة، هي فإنما يمة
 شـعر  مـن  العرب، أقوال من ااز صور من لكثري تعرض وقد )25(..."كثري وأشعارها العرب،

  ...ونثر
 باـاز  يقـر  الذي برأيه أدىل فقد العلماء هؤالء عن مبعزل الرازي الفخر يكن ومل

 صـفات  مـن  اإلرادة أنّ مـع  باإلرادة اجلدار وصف جيوز كيف: قيل فإن: "فقال
  .  )26(..."الشعر يف نظائر وله االستعارة سبيل على ورد اللفظ هذا قلنا األحياء

. القيمـة  تفاسريهم يف للمجاز تعرضوا الذين األفاضل علمائنا بعض آراء من مقتطفات هذه
  .واألواخر األوائل بني التواصل جسر مد الذي. اهللا رمحه الطربي جهود من استفادوا قد وكلّهم
 التوغل براعة على الطربي اإلمام اجلليل العامل هلذا اخلارقة املقدرة هذه أمام حقا لنندهش إننا

 أن عـن  معجز أي يعجزه أن دون شىت، مذاهب إىل قراءا يف والذهاب اللغة، معاين أعماق يف
 فتفسـريه . قائله إىل شاهد كل ورد ومتكن، وتلطف وحتسس وتذوق، وبراعة بداعة يف ذلك يأيت
  .)27(وجدانه وتثري املتلقي، خيال األحيان من كثري يف تالمس دقيقة فنية نظرات من خيلو ال هذا

 العلمـاء  وموقـف  ااز، من الصريح موقفه فيه بين حيث الطربي رأي هو هذا
  ".االنقضاض" لفظ يف. بذلك القائلني

 هـذه  ألنّ األوائـل  دراسة يف والبالغة والنحو اللغة بني الفصل ميكن ال وهكذا
 جيدا فهما اللغة هذه نفهم أن ميكن وال لبعضها، ومكملة متالمحة، عناصر هي املواد

 اليت الشواهد هذه إنّ القول وميكن.جمتمعة الثالث املواد ذه إالّ أغوارها سرب وندرك
  .بعده من جاؤوا الذين والنحو البالغة لعلماء نواة كانت" الطربي" ا استشهد

  :القول وخالصة

 الطربي لدى بااز مسيناه عما) مصغرة( شاملة فكرة نكون أن استطعنا قد اآلن لعلنا
 الـيت  املقدسة اللغة هذه على غيور فهو آنفا هلا تعرضنا واليت ساقها اليت األمثلة خالل من
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 رأيه وإبداء معريف، اجتهاد مع لكن األوائل، رمسه ما على وواقف الكرمي، القرآن ا نزل
  ".ااز" بـ القول فيه جييز الذي

 الثالث القرن يف اآليات هذه جمازية أدرك قد السنة أهل علماء من وهو الطربي فاإلمام
 بأمثلـة  لـه  مثّل حيث بااز القائلني وغريهم والزخمشري جين ابن العالمة قبل اهلجري،

  .وجلّ عز اهللا كتاب من كثرية

. ووعاه" ااز" أدرك أنه جيدا يدرك الطربي جرير ابن العالمة لكالم احلصيف واملتدبر
 ملــعاين  تـدبره  يف. األجيال لبقية الطريق مهدوا الذين الرواد من وهو الطليعة يف ويعد

 مـن  لنـهج  اصطفاء حقيقته يف هو" بل خروج، فيه ليس القرآين فالبيان الكرمي، القرآن
 يسـتطيع  ال مـا  البالغة من حيـمل )28("بياين وقصد داليل، فيـض مع يتناغى العربية

 لَنفـد  ربي لكَلمات مدادا الْبحر كَانَ لَو قُلْ﴿: يقول إذ اهللا، وصدق حصره، احلـاصر
رحلَ الْبأَنْ قَب فَدنت اتمي كَلبر لَوا وجِئْن هثْلا بِمدد29( ﴾ م(  

 يف التـردي  من خوفا احلـذر والتزامه فقهه، وبالغة حبصافته منيع حرز يف والطربي
 القـرآن  جاللة مع يتناسب ملا خاضعا يكون أن ينبغي البياين فقهه بأن ملتزم فهو املزالق،
 مـن  اسـتفاد  وأنه وعال، عز اهللا لكتاب النصح وجوه من وجه فذلك وعظمته، الكرمي،
  .واللغوية والبالغية النحوية بالقضايا يعىن جعله مما مجيعا  األوائل العلماء جهود

 دراسـته  يف الطربي أنّ يقرر أن العريب البيان يف الطربي ألثر الدارس يستطيع وهكذا
 أبدى فقد الفين البناء مرحلة إىل ا وارتقى التأسيس مرحلة البيانية بالصورة جاوز القرآنية
 إىل جتاوزه بل احلقيقي املعىن بيان عند يقف ومل أخاّذا، رائعا سافرا القرآين اجلمال للباحث

  .   العرب وكالم الشعرية بالشواهد ذلك على مستشهدا اازي املعىن
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  :واإلحاالت اهلـوامش

 هـ224 سنة بطربستان ولد الورع السلفي الثبت احملقق العامل الطربي جرير بن حممد جعفر أبو هو. 1
" القرآن تفسري يف البيان جامع" وتفسريه"  الطربي تاريخ: "مؤلفاته بني ومن العديدة، التآليف صاحب
  .ببغداد هـ310 سنة اهللا رمحه تويف...وغريها

  .الكتب من وغريها 100/5: ص"  امليزان لسان"و 322/2: ص" األعيان وفيات" يف ترمجته انظر 

  :تفسريه مكانة

" الطربي أي" وكتابه" اإلتقان" يف السيوطي الدين جالل اإلمام قال"  الظنون كشف" كتاب يف جاء وقد 
 واالستنباط واإلعراب، بعض على بعضها وترجيح األقوال، لتوجيه يتعرض فإنه وأعظمها، التفاسري أجلّ
  * األقدمني تفاسري على بذلك يفوق فهو

  .الطربي تفسري مثل يصنف مل أنه على األمة أمجعت النووي اإلمام قال وقد

 ذلك يكن مل جرير ابن تفسري له حيصل حىت الصني إىل رجل سافر لو قال أنه اإلسفراييين حامد أيب وعن
  تفسريه مقدمة عن نقال كثريا

  1323 سنة مصر ببوالق األمريية الكربى باملطبعة املطبوعة

  .تاريخ دون لبنان الفكر دار 121/1: ص القرآن علوم يف اإلتقان السيوطي،.2

  77: اآلية الكهف، سورة. 3

   77:اآلية الكهف، سورة.4

 وانظر 1980 لبنان بريوت املعرفة دار 186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام. 5
  م1981  3/ط  العلمية املكتبة 132: ص قتيبة البن القرآن مشكل تأويل أيضا

  90: اآلية مرمي، سورة. 6
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 البن القرآن مشكل تأويل أيضا: وانظر. 186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام.7
    اجلزائر 1991 للنشر موفم 293: ص اجلرجاين القاهر لعبد اإلعجاز ودالئل 132: ص قتيبة

 القاهر لعبد البالغة أسرار: وانظر 186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام.8 
   بريوت اجليل دار  372: ص اجلرجاين

 للزوزين السبـع املعلقات شرح وانظر 186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام. 9
   1967 مصر الكربى التجارية املكتبة 184: ص

   154: اآلية األعراف، سورة. 10

  21: اآلية حممد، سورة. 11

  198: اآلية األعراف، سورة. 12

     186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام.13

  186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام. 14

  186/15: ص نفسه،. 15

  77: اآلية الكهف، سورة.16

  186/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام. 17

  187/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، واإلمام. 132: ص قتيبة ابن ينطر. 18

  77: اآلية الكهف، سورة. 19

  187/15: ص القرآن تفسري يف البيان جامع الطربي، اإلمام. 20

. مصر وهبة مكتبة 199: ص الزخمشري تفسري يف القرآنية البالغة موسى، أبو حممد حممد الدكتور. 21
  1988  2/ط
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   1998: األوىل ط  تونس 346: ص التفسري كتب يف اللغة قضايا  اجلطالوي اهلادي: الدكتور. 22

   بريوت املعرفة دار 495/2: ص ،الكشاف الزخمشري اهللا جار القاسم أبو. 23

   77:اآلية الكهف، سورة. 24

  05 األوىل ط/ مصر الصفا مكتبة 21: ص  القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، حممد اهللا أبوعبد. 25

  3 ط بريوت التراث إحياء دار 157/21: ص الكبري التفسري الرازي، الفخر اإلمام.26

  . 1996 1/ ط املغربية اململكة 318: ص للمعىن الطربي دراسة املالكي حممد األستاذ. 27

   مصر 1992 األمانة مطبعة 427 االستنباط سبل سعيد، حممد توفيق حممود: د. 28

 109: اآلية الكهف، سورة. 29

  : وتعليقات شروح

  . وتسكينها الدال، بضم وجدر جدران: على وجيمع ،احلائط الدال بتسكني" اجلدر: " له ويقال:اجلدار** 

  21: ص القرطيب انظر.  اجلدري ومنه طلعت: الشجرة وأجدرت. جدار حواليه بين جدير مكان ومنه**

: واالنقضاض سقوطه، أسرع إذا: وانقض. إليه القلب وميل شيء، حصول النفس طلب: واإلرادة
  .ليقغ هوى:  أي الطائر، انقاض: ومنه التصدع

 أصله، من ينقلع أن: وجمازه) ينقاض أن( قوم وقرأ وسقطت ادمت، إذا الدار، انقضت: يقال**
 للطربي البيان جامع انظر. أصلها من وتقلعت انصدعت: أي السن انقاضت قد: قوهلم مبرتلة ويتصدع،

  289/9:ص

 يأه ألنّ حقيقية؛ إرادة يريد ال واجلدار احليوان، من تكون إنما: واإلرادة عبيدة أيب شواهد من البيت**
 ومثل. واحدة الصورتان كانت إذا باإلرادة، اجلدار فوصف املريدين، أفعال تظهر كما ظهر قد للسقوط

  289/9 البيان جامع: انظر…،والشعر اللغة يف كثري هذا
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 شرح: انظر له صاحبه لريق احلنني شبه فيه كان ما الفرس صهيل من: والتحمحم  امليل: االزورار**
   184: ص للزوزين السبع املعلقات

  289/9: ص البيان جامع انظر. الفراء شواهد من وهو. الرمح وهي قناة، مجع: والقنا. صدره: لبانه** 

  .هلك إذا: يبيد باد مصدر:البيود** 

  املفازة: املهمه** 

  .فاال دفعه أي: فتهيل وهيله فاال، وأهاله، هيال، والرمل التراب، هال**

  . النقي الرمل من الكثيب: والنقا 

 ال الثرى أنّ مع السـقوط، عن يه مبرتلة ذلك جعل التهـيل، عن الثرى ميسكه أي: الثرى ينهاه**
 الكهف،"  ينقض أن يريد: "تعاىل قوله يف جاء العرب،كما لسان على كذلك جاء يأمر،ولكنه وال ينهى،
 .77: اآلية
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  حديثة قراءة ، اجلرجانی القاهر عبد عند النظم نظرية

     --- ----  

  الدکتورة رقيه صادقی نريیو   الدکتورة مهني حاجی زاده

   ايران   - تربيز -جامعة آذربيجان إلعداد املعلمني

         --- ----  

  : امللخص    

النظم هو البوتقة اليت تنصهر فيها الکلمات املفردة، و تتداخل معانيها حتی تصري معنی     
کما أنه احملور األساس الذی تدور حوله البالغة؛ ألن الکالم وحدة . واحدا ال عدة معان

و . القاعدةشاملة يستند بعضه بعضاً، فلو أزلت لفظاً عن مکانه هلوی البناء من القمة إلی 
ملا کان لعبد القاهراجلرجاين فضل يف إبراز و توثيق قضية النظم نسب إليه؛ ألنه أکملها و 
أحسن عرضها و حتقيقها و حتليلها و استقراء أمثلتها، و إزالة ما يعرض هلا من شبهات، و 

العلماء فعلی الرغم من أن عبدالقاهر انتفع بآراء . حماولة تطبيقها فی ميدان الدراسة اخلاصة
السابقني إال أنه ارتفع بشأن نظرية النظم، و جعلها احملور األساس الذی تدور حوله فنون 

کما أنه ربط .البالغة، حيث بلغت عنده من الترابط و الشمول ما جيعلها تتسع هلذه الفنون
ضل بني اللفظ و املعنی، و جعل الصورة احلادثة منهما، اليت يعرض ا املعنی هی جمال التفا

بني صناع األدب، کما أصبح أی تغيري يف نظم الکالم يعد تغيرياً بالضرورة يف املعنی 
إذن عبدالقاهر اجلرجاين يضع منهجا للفكر البالغي بعامة والفكر اللغوي خباصة . املصور

ت البنية أو الصرف والعالقا(وقد اهتم جبانيب الصحة الداخلية . من خالل نظرية النظم
، وال يخفَى أنَّ اللغة ظاهرة اجتماعية، )املقام أو احلال(، والصحة اخلارجية )والتراكيب

وقد ألَح اجلرجاين يف نظريته هذه على . تتحدد داللة ألفاظها من خالل السياق ومالبساته
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اعلية النحو يف املواءمة بني االستقامة النحوية والصحة الداللية، وذلك من خالل كشف ف
توضيح النص وتفسريه واستخراج طاقاته من جهة، وإتاحة أكرب قَدرٍ ممكن لتفسري املبادئ 

ويلتقي عبدالقاهر مبنهجه . الداللية معتمدا على القواعد النحوية الضابطة للنظام اللغوي
لرائعة رغم اتساع بساط الفريد وفكره املستنري مع املفكِّرين الغربيني، ولوحاته اللغوية ا

حياول هذا املقال أن يلقی الضوء علی فحوی و قوام . الزمن بينه وبينهم يف بعض القضايا
  .نظرية النظم عند اجلرجاين وما يدور حوهلا من نِزاع، وهو ما سيوضح من خالل البحث

  .علم البالغة، نظرية النظم، عبد القاهر اجلرجانی، معاين النحو، املقام :الکلمات الرئيسة

  املقدمة -1

البحث يف تاريخ البالغة العربية يقف موقفاً متأنياً حينما يصل إلی عبدالقاهر اجلرجانی 
و لعل بالغياً أو لغوياً . و جهوده املتميزة يف تطوير البحث البالغي منهجاً و مادة و أسلوباً

  .کعبدالقاهر مل يتبوأ کالذي تبوأه، و مل حيظ بعناية الباحثني و الدارسني کما حظي به

مؤسس علم املعاين  و أحد ) هجرية 471تويف سنة (يعد القاضي عبد القاهر اجلرجاين 
حيدثنا عن طبيعة هذا " دالئل اإلعجاز"وهاهو ذا يف بداية كتابه . أهم مؤسسي علم البالغة

ال بد لكل كالم تستحسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون «: يقولالعلم وفوائده ف
الستحسانك ذلك جهة معلومة، وعلة معقولة، وأن يكون لنا إىل العبارة عن ذاك سبيل، 
وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل، وهو باب من العلم، إذا أنت فتحته اطلعت منه 

الدين عظيماً، وفائدة جسيمة، ووجدته على فوائد جليلة، ومعان شريفة، ورأيت له أثراً يف 
سبباً إىل حسم كثري من الفساد يف ما يعود إىل الترتيل، وإصالح أنواع من اخللل يف ما 

ونرى بوضوح يف هذا النص أن عبد القاهر ) 34: 1984اجلرجانی، (»يتعلق بالتأويل
ملصنفة إىل علم ذي يريد أن ينقل البالغة من مرحلة األحكام االنطباعية غري املعللة وغري ا

وقد قام ذه املهمة مسلحاً ببصرية نافذة وفهم دقيق للغة واألساليب . نظرية متماسكة
  .وحساسية مجالية عالية وشغف شديد بالبحث
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ولعل عبد القاهر اجلرجاين قد أدرك الغاية الكربى من اللغة ونظامها؛ فيما تبناه يف 
، ما يفيد بأن أهدافها ووظائفها ال )الئل اإلعجازد(اليت اشتهر ا يف كتابه ) نظرية النظم(

تستبني إال يف أوضاعها الدقيقة اليت بنيت عليها يف تناسق الداللة وتالقي املعاين على الوجه 
إذن ). 143: 1984اجلرجانی، (الذي يرتضيه العقل من أجل االتصال والتفاهم والتعبري

 النظم توضيح يف البحث ومرشده، كتاب هذا وجهة وهو )دالئل اإلعجاز(هذا الکتاب 
 إىل أن الكتاب مقسم فنجد الكتاب هذا على قائم فالبحث  أركانه كل وحتديد وتبيانه،

 حول تدور النقاط كل هذه أن بيد نقاط، عدة على حيتوي باب وكل رئيسة، أبواب سبعة
   .النظم وهو واحد منحىن

القرآن، إذًا فمادته األوىل هي القرآن، الكتاب قد أُلِّف من أجل بيان وجه اإلعجاز يف 
سيبويه واجلاحظ، فهو مل ينتفع ما يف : القاهر اعتمد على عالَمين جليلَين؛ ومها مث إنَّ عبد

اجلزئيات فحسب، وإمنا دخالَ عنده يف صلب مادته اليت ابتدأها واستخرجها، فقد ذكَر 
غا يف فقه النحو مبلغا مل يسبقهم إليه أحد، ومل يلحقهما فيه اجلرجاين أنَّ اخلليل وسيبويه بلَ

علم الشعر ومعرفة : أي -أحد، وأما ذروة هذا العلم، مث ذكَر أنَّ اجلاحظ بلَغ يف بابه
مبلغ الشيخني يف علم النحو، وتفرد اجلاحظ يف علم الشعر  -جوهره وطابعه ومعدنه

  )50: 1998بو موسى، أ(كتفرد الشيخني يف علم معاين النحو

إال أن احملقق يف . فالنظم أساسه املعنی، و تتفاضل األلفاظ بقدر داللتها علی املعاين
کالم عبدالقادر سواء يف النظم أو غريه يتبني له أنه أعطی للفظ قدرا کبرياً من األمهية أکثر 

اهر من أنصار بکثري مما أعطته املدرسة اللفظية للمعنی، و لذلک ميکن القول بأن عبدالق
املدرسة املعنوية يف تاريخ النقد و البالغة العربية مع عنايته اخلاصة باللفظ، بل هو الذي 

  .وضع أساساً ثابتة هلذه املدرسة و طور مفاهيمها اليت تبلورت يف نظرية النظم

فصل عبدالقاهر الکالم علی النظم و بني مفهومه، و شرح مقاصده و استعان بأمثلة و
للها حتليالً دقيقاً، و خرج من ذلک کله بنظرة جديدة حتی عد النظم علی يديه کثرية ح

و حنن حناول يف هذا البحث أن نتجزأ بقليل مما ذکره إلبراز . شبه نظرية متماسکة األجزاء
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مکانة دراساته يف التراث اللغوي العريب و کشف أبعاد نظرية النظم و أثرها يف التحليالت 
  .بينياصرين و خاصة عند باحثني غراللغوية عند املع

  القاهر اجلرجاين عن حياة عبد موجز  -2

 األصل، جرجاينُّ الدار، متكلِّم هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد، فارسي
على مذهب األشعري، فقيه على مذهب الشافعي، ولد جبرجان ومل يربحها حىت لطلب 
العلم، وملا طافَت شهرته اآلفاق شدت إليه الرحالُ وحثَّت املَطي، وظلَّ متصدرا جرجان 

ا سنة ي نففِّي جبرجان ودولني إليه والوافدين عليها إىل أنْ تيد الراح741ف 
  )3: 1974البدراوی، (هـ

أخذ العلم عن أيب احلسني حممد الفارسي ابن أخت الشيخ أيب علي الفارسي كما أخذ 
واىل ذلك يشري  .ومهالوساطة بني املتنيب وخصاألدب على يد القاضي اجلرجاين وقرأ كتابه 

وكان الشيخ عبدالقاهر اجلرجاين قد قرأ عليه واغترف من حبره، وكان إذا «:فيقول ياقوت
تتلمذ ). 14/16: 1993 محوی،(»بأنفه باالنتماء اليهذكره يف كتبه تبخبخ به، ومشخ 

قل عن عبد القاهر على آثار الشيوخ والعلماء الذين أجنبتهم العربية، فنحن نراه يف كتبه ين
والقاضي  واآلمدي وقدامة بن جعفر وابن قتيبة وأيب علي الفارسي واجلاحظ سيبويه

 وعبد الرمحن بن عيسى اهلمداين وأيب أمحد العسكري وأيب هالل العسكرياجلرجاين 
وآثاره تشري بأنه قدأحاط علما مبا صنفَه السابقون عليه يف علوم الدين . والزجاج واملرزباين

والفلسفة والكالم واألدب واللغة، وأدلَى بدلوه فيما عرضوا له من قضايا ومشاكل، 
   .هباإلضافة إىل ما حفظ وجمع له من شعر

اشتهر عبد القاهر بسعة الصدر، وطول النفس يف مناقَشة معاصريه؛ مما يثبِت خالف ما 
يرى البعض، وكذلك يف استطراداته يف مصنفاته التقليدية، ويف استقصاءاته يف نظريته 

على عهده، التجديدية، يضاف إىل ذلك ما يفهم مما قاله صراحةً من والئه للعلم، وبقائه 
  . فهو الصديق الذي ال يدخل يف الود، والصاحب الذي ال يصح عليه النكت والعذر
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وأنه على الرغم من ضيقه بعصره وأخالق معاصريه، إال أنه انصرف إىل العلم حبا فيه 
منه وإخالصا ووفاء، وكان تأثُّره بأستاذه ابن أخت أيب علي الفارسي شديدا، وانتقل 

تتلمذ على يديه  .إعجابه خباله ومبصنفاته؛ فوعاها وترسم خطاها على حنو ما كانت منه
إنه : علي بن زيد الفصيحي، وهو من أشهر تالمذته، قيل عنه: جِلَّةٌ من العلماء؛ مثل

النحوي احلاذق مبا أخذ عن عبد القاهر، وأبو النصر أمحد بن حممد الشجري، وهو من 
  .املربزين يف اللغة والنحو بعامة العلماء

، من ذلك وعلوم القرآن والنحو واألدب الشعرترك عبد لقاهر اجلرجاين آثاراً مهمة يف 
" اح يف النحواإليض"ديوان يف الشعر وكتب عدة يف النحو والصرف نذكر منها كتاب 

الرسالة الشافية "و" إعجاز القرآن: "، أما يف األدب وعلوم القرآن فكان له"اجلمل"وكتاب 
وقد أورد يف كتابيه األخريين، معظم " أسرار البالغة"و" دالئل اإلعجاز"و" يف اإلعجاز

  .آرائه يف علوم البالغة العربية

يف النحو، العمدة يف التصريف، التلخيص، العوامل املائة : وللجرجاين كتب أخرى؛ مثل
  )14: 1974البدراوی، .( كتاب العروض، املختار، والتكملة، املقتصد، املغين

  العالقة بني علم الداللة والبالغة -3

خمتار عمر، "(هو الفرع الذي يدرس عالقة الرموز باألشياء اليت تنطَبِق عليها علم الداللة
: لدراسة اللغوية هو املعىن التوزيعي؛ أي، ونوع الداللة الذي يدخل يف ا)11: 1982

التحديد الذي تضيفه الكلمة املصاحبة يف سياقٍ ما على كلمة معينة من جهة، وجمموع ما 
: تضفيه الكلمات من خالل السياقات اليت تظهر فيها هذه الكلمات من جهة أخرى؛ مثل

• )1/القمر(﴿ اقْتربت الساعةُ ﴾ : -اىلتع -قوله• :يف السياقات اآلتية" الساعة"كلمة 
  كم الساعة معك؟• .دقَّت ساعة اجلامعة
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أو ) 1/151: ت.جاحظ، د(»إصابة املعىن والقصد إىل احلجة مع اإلجياز«البالغة هيو
تصحيح األقسام واختيار الكالم، أو هي : إيضاح املعىن وحتسني اللفظ، أو هي: هي

  .احلال مع فصاحتهمطابقة الكالم ملقتضى 

استغلَّ البالغيون هذه املعاين للبالغة وربطُوا بني اللفظ واملعىن، وهذه هي نظرية النظم 
عينها عند عبدالقاهر اجلرجاين، بيد أنه قد أَولَى املعىن مزِيةً عن اللفظ، فقد استخدم 

 نفس املتكلم، ليحدث تأثريا يف نفس البالغيون األلفاظ يف التراكيب لتعبر عن املعىن يف
  .السامع

وهذا اهلدف الذي قصد إليه البالغيون يتفق مع النظرية التصورية العقلية 
mentalistic image ideafional اليت تعترب اللغة وسيلةً أو أداةً لتوصيل ،

   .األفكار، أو متثيالً خارجيا أو معنويا حلالة داخلية

أنْ ميلك  - النظرية تقتضي بالنسبة لكلِّ تعبريٍ لغوي، أوكلِّ معىن متميز للتعبري اللغوي وهذه
  :فكرةً، وهذه الفكرة جيب أنْ

 .تكون حاضرةً يف ذهن املتكلِّم  -
ينتج املتكلم التعبري الذي يجعل اجلمهور يدرِك أنَّ الفكرة املعينة موجودةٌ يف عقله يف   -

  .ذلك الوقت
الوظيفة الفكرية  "تعبري قادرا على استدعاء الفكرة يف عقل السامع يكون ال -

Ideational."  
فهذه النظرية تتفق وحرص علَماء البالغة من خالل تعريفام على ربط اللغة بالفكر،  -

مع حتقيق ما يسعون إليه دائما؛ وهو حتقيق البالغة من أقرب طريق من خالل 
، والعالقة الوشيجة اليت بني هذه التراكيب، وهو ما سمي "واملعىناللفظ "التراكيب 

 ".النظم"بنظرية 
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  وتطورها فكرة النظم -4

. والضم واألتساق والنظام والتأليف يدور املعىن اللغوى لكلمة النظم حول معاين اجلمع
نظمت ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم، و التأليف ، نظمه نظما: النظم «:قال ابن منظور 

نظمت الشعر ونظمته، ونظم األمر علي  اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله ومنه
، واآلنتظام  000قد نظمته ،  املثل، وكل شى قرنته بأخر أو ضمت بعضه إلی بعض

هو التأليف، «: والنظم عند الفريوز آبادي )  6/4469: 1988ابن منظور، (»واآلتساق
 ألفه ومجعه يف سلك: اللؤلؤ ينظمه نظما ونظاما ونظمه وضم شي إلی شي آخر ، ونظم 

  )1500: 1987الفريوز آبادي، ( »...فانتظم 

فاملعنی اللغوي املشترك هو ضم الشئ إلی الشئ ، وتنسيقه علی نسق واحد، كما تضم 
املعىن االصطالحى  وهذا هو الفلك الذى دار فيه. حبات اللؤلؤ بعضها إىل بعض وحنوه 

حديثهم عن االعجاز  دارت كلمة النظم مبفهوم إصطالحى عنداملتكلمني ىفللكلمة، فقد 
وأساسها املعىن اللغوى  القرآىن وأصبحت نظرية كاملة عندالقاضى اجلرجاىن والزخمشرى

  .الذى هوضم الشئ اىل الشئ وتناسقه

لقد قطع النظم قبل عبدالقاهر اجلرجانی شوطاً کبرياً حيث کان شائعاً منذ القرن الثاين 
أما يف تناوهلم القصد من النحو، و أنه ليس مقصوراً علی : اهلجری، و متداوالً بني العلماء

إما يف تناوهلم قضية تأليف الکلمات و ارتباط اجلمل، وحرکات اإلعراب، بل يتعداه إلی 
  .ملعنی اليت يتوصل إلی إعجاز القرآن الکرمياللفظ و ا

شارة إليه أم بالتصريح سنذکر رأي العلماء الذين اهتموا بالنظم سواء أکان ذلک باإلو
  :الدراسة، و من هؤالء العلماءو

الذي اهتم بالتنسيق بني کلمات العبارة، و أن تقع کل ) هـ210ت(بشر بن املعتمر
  )5: 1997غريب عالم، (ذا يشري إلی نظم الکالملفظة يف موقعها الذي يناسبها، و ه
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حيث يری أن األلفاظ للمعاين مبثابة األمجاد لألرواح، ) هـ 213ت (کذلک العتايبو 
و تغريت املعنی، و فقدت احلسن  فينبغي أن توضع يف موضعها، وإال فسات الصورة،

  )5: م.ن(ساء نظمها و شان خلقهاواجلمال و

عرف معىن النظم، وأشار إليه ىف كتاباته فهو  قد) هـ255ت (والشك أن اجلاحظ
فالريب أن إحساس اجلاحظ العميق . العربية  كما يقول شوقى ضيف مؤسس البالغة
واحليوية جعله يؤمن أن إعجاز القرآن ىف نظمه  بروعة النظم وما يكسبه الكالم من الرونق

  )احليوان( كتاب الذى يشري إليه ىف) القرآن نظم(، ويؤلف ىف ذلك كتابه املفقود 

فكرة لفظية تعقد على حسن الصياغة وكمال التراكيب ، ودقة  والنظم عند اجلاحظ
واداة شغفة جبودة اللفظ وحسنه أن قدمه على املعىن حيث  تأليف اللفظ ومجال نظمه ،

الطريق يعرفها العجمى والعرىب والبدوى والقروى، وإمنا  املعاىن مطروحة ىف« :يقول 
اللفظ، وسهولة املخرج، وكثرة املاء وىف صحة الطبع وجودة  مة الوزن وختريالشأن ىف إقا

  )1/111التبينيجاحظ، البيان و(» .ب من التصوير صياغة وضر السبك، وإمنا الشعر

، فقد كان ذا )هـ276ت (إشارات إىل فكرة النظم عندابن قتيبة والشك أننا جند
رأئع لكتاب اهللا عز وجل ، وصرحيا  القرآن بوصف مهارة لغوية ، فاستهل كتاب تأويل
، وإنه مبعىن سبك األلفاظ وضم بعضها إىل بعض يف  فيه أن إعجاز القرآن ىف نظمه وتأليفه

ويشتمل النظم عنده حسن النغم ، ودقة التوقع الداخلى ، ... تأليف دقيق بينها وبني املعاىن
سالم ، . (لة وأطرادها احلروف ىف النغم كما ينجم عن الفاص وهو الذى ينجم من تأليف

النظم خطوة أكثر تقدما من اجلاحظ  فال ريب أن ابن قتيبة خطا بفكرة). 105: 1952
  .ىف سلسلة تطورها إذ طبقها على فنون البالغة املختلفة ، ليكون حلقة

فقد أشار إلی النظم، و فهم ذلک منه عندما حتدث عن ) هـ356ت (و أما الرماين
خيف علی جودة السبک حتی حيلو يف السمع، والتالؤم، فانه يقصد به حسن النظم، و 

  )6: 1997غريب عالم، (اللسان
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فإنه يری أن النظم القرآين من النظم العايل الذي ال يصل ) هـ388ت (أما اخلطايب
عليها الکالم من اللفظ احلامل، آخر، حيث اشتمل علی األمور الثالثة اليت يقوم اليه نظم 

: 1976خطايب، (املعنی القائم، و الرباط الناظم، و کان منها يف غاية الشرف و الفضيلةو
36(  

الوجه الثالث من وجوه اإلعجاز القرآىن ىف بديع  )هـ403ت (وقد جعل الباقالىن
: وجوه اإلعجاز املتضمنة ىف بديع نظمه والىت منها  ويعرضنظمه وتناهيه ىف البالغة، 

خارج  –القرآن على تصرف وجوهه وتباين مذاهيه  مايرجع إىل اجلملة، وذلك أن نظم«
للمألوف من ترتيب خطام، وله أسلوب  ومباين -عن املعهود من نظام مجيع كالمهم

ه خصوصية ترجع إىل مجلة املعتاد وهذ خيتص به، ويتميز ىف تصرفه عن أساليب الكالم
   )35: 1981الباقالين، (» .القرآن 

باجلاحظ الذى  –نظم القرآن خارج عن املألوف –ىف هذا  والشك أن الباقالىن متأثر
يعود إىل نظمه وتأليفه العجيب املباين لساليب العرب « ذهب أن مرجع اإلعجاز ىف القرآن

أشار إليه شوقى ضيف ىف كتابه  اوهذا م)) 1/383: ت.جاحظ، د(».ىف الشعر والنثر 
الكالم وأسلوبه، فهو مقابل للشعر  البالغة تطور وتاريخ، والباقالىن يعىن بالنظم طريقة

   .النظم عند اجلرجاىن والسجع والكالم املرسل، وهو خيتلف عن مفهوم

شرح خصائص النظم القرآىن، وما  إن الباقالىن مل يضع تعريفا جامعا ملعىن النظم، وإمنا
يتميز به كالم الناس، وبعد هذه الصفات قد تكرر عنده، وبعضها حيمل طابعا منفردا ىف 

وقد تناول ). 47: 1981الباقالين، (اسلوب القرآن وحده، وخلصائص النظم انظر كتابه 
احلديث الذين  النظم كظاهرة كلية ىف القرآن كله ، فسبق بذلك املفكرين ىف العصر

ذكرها لفكرة النظم  ألدىب بوجه عام ، ألن هذه األوصاف الىتيتناولون ىف نقدهم العمل ا
فهى شائعة فيه مثبتة  مستنبطة من القرآن كله كوحدة متكاملة احللقات متصلة اجلوانب ،

  .ىف تضاعيفه تراها ىف السورة الواحدة والسور املتعددة
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جوه احلسن و أن القرآن أعلى منازل البيان، وأعلى مراتبه ما مجع« وقد ذكر الباقالىن 
موقعه ىف السمع،  ، من تعديل النظم وسالمته، وحسنه وجته وحسنوأسبابه وطرقه وأبوابه

أن  فالشك) 277-276: م.ن(»...ان، ووقوعه ىف النفس موقع القبولوسهولته على اللس
   .هذه الفكرة هى الىت أدارحوهلا اخلطاىب حديثه ىف رسالته وهى فكرة التأثري النفسى

العلماء البارزين الذين اهتموا بالنظم، و کان تأثري واضح يف االمام عبد القاهر من و    
الذي تناول النظم ) هـ418ت (القاضي أبواحلسن عبد اجلبار األسدآبادي: اجلرجاين

صاحة ال تظهر يف إفراد الکالم، إعلم أن الف« :بشيء من الدقة و التفصيل، حيث يقول
ی طريقة خمصوصة، و ال بد مع الضم من أن يکون لکل إمنا تظهر يف الکالم بالضم علو

فعبد اجلبار يوضح النظم بالتئام ). 16/199: 1960القاضی عبداجلبار، ( »کلمة صفة
الکلمات بعضها مع بعض، و مراعاة اإلعراب و احلرکات و املوقع، و جيعل النحو رکناً 

ضي عبد اجلبار وضع و علی هذا يکون القا. مهماً يف النظم حتی تتحقق له البالغة
  .األساس الذي بنی عليه عبدالقاهر فکرته يف النظم

فعلی الرغم من أن عبدالقاهر انتفع بآراء العلماء السابقني إال أنه ارتفع بشأن نظرية 
النظم، و جعلها احملور األساس الذي تدور حوله فنون البالغة، حيث بلغت عنده من 

  .هلذه الفنونالترابط و الشمول ما جيعلها تتسع 

  النظم عند عبد القاهر اجلرجاين -5

عبدالقاهر اجلرجاين مل يبتکر نظرية النظم مبعنی أنه أنشأها من العدم، و لکنها تنسب 
إليه بفضل تطبيقها علی کثري من أبواب البالغة اليت تدخل يف علم املعاين، أو البيان، أو 

لة علی قصد النظم کما فعل البديع، و مل يکن يکتفي بتلک اإلشارات العابرة الدا
السابقون، ولکنه جعل من هذه اإلشارات نظرية بالغية کربی احتوت البالغة کلها حتی 

  .أصبحت تصب يف النظم، و ال خترج عنه، و ال ينبغي أن تدرس منفصلة دونه
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اعلم أنْ ليس النظم إالَّ أنْ تضع « : ومفهوم النظم عند عبدالقاهر يوضحه بقوله
ك الويه كالمضالذي يقت عل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه )علم النحو(ضوتعم ،

» اليت جت فال تزِيغ عنها، وحتفَظ الرسوم اليت رسمت لك، فال ختل بشيٍء منها
  )81: 1984جرجاين، (

و بعد قراءة کتاب الدالئل و إمعان النظر فيه يتضح أن الکتاب يقوم علی دعامة من 
هذا کالم وجيز يطلع به الناظر علی أصول النحو : النظم؛ ففي املدخل يقولالنحو و 

ال يفرق بني توخي معاين النحو  و أن عبد القاهر. مجلة، و علی ما به يکون النظم دفعة
  .أحکامه و النظم بل جيعل منهما کلمتني مترادفتني لشيء واحدو

اين النحوو و أحکامه ال توخی معفليس النظم إ« : حيث يقول يف اية الکتاب
تبينت أنه إذا رفع معاين النحو وجوهه و فروقه فيما بني معاين الکلم، و أنک قد و
أحکامه مما بني الکلم حتی ال تراد فيها يف مجلة و ال تفصيل خرجت الکلم املنطوق و

ببعضها يف إثر بعض يف البيت من الشعر، و الفصل من النثر عن أن يکون لکوا يف 
اليت وضعت فيها موجب و مقتض، و عن أن يتصور أن يقال يف کلمة منها إا مواضعها 

  )333: م.ن(»مرتبطة بصاحبة هلا، و متعلقة ا، و کائنة بسب منها

و بني املدخل و النهاية نصوص غزيرة تؤکد املعنی الذي يريد عبدالقاهر إثباته من أن 
الفساد فحسب، بل من حة و النظم يف جوهره هو النحو يف أحکامه، ال من حيث الص

يئاً يرجع صوابه إن کان صواباً فلست بواجد ش« :لذلک يقول. الفضلحيث املزية و
هو معنی من معانی النحو نظم، ويدخل حتت هذا االسم إال وخطؤه إن کان خطأ إلی الو

قد أصيب به موضعه و وضع يف حقه، أو عوامل خبالف هذه املعاملة، فأزيل عن موضعه، 
، أو وصف ل يف غري ما ينبغي له، فال تری کالماً قد وصف بصحة نظم أو فسادهو استعم

ذلک مرجع تلک الصحة، وذلک الفساد، وتلک املزية، وأنت جتد مبزية و فضل فيه، إال و
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الفضل إلی معاين النحو و أخکامه، و وجدته يدخل يف أصل من أصوله، و يتصل بباب 
  )56: م.ن(»من أبوابه

ارتباطاً وثيقاً بالنحو، و ليس املقصود بارتباط النظم بالنحو أم خيضع فالنظم يرتبط 
لتلک القواعد اجلافة الشکلية من الرفع و النصب و اجلر و اجلزم، و تقدمي الفعل علی 

فعبدالقاهر ال يقصد هذا، ولکنه يقصد إلی . املفعول و تأخري اخلرب عن املبتدأ و تقدميه عليه
غة النحوية، و بذلک يکون أول عامل أخرج النحو من نطاق النحو البالغي، أو البال

شکليته و جفافه، و أصبح النظم الذي يرتبط بالنحو أو النحو الذي يعود إليه النظم 
مباحث يف األسرار البالغية، و النکتات الفنية اليت تدق يف جاذبيتها و حتلق يف تصويرها 

عجاز الذي أذاب فيه الرجل عصارة حتی تصل الی أرفع مراقي البيان، و ذلک هو اإل
  .أيامه و لياليه

معاين النحو مقسمة بني حرکات اللفظ و سکناته، و بني وضع الکلمات يف مواضعها و
املقتضية هلا، و بني تأليف الکالم بالتقدمي و التأخري و توخي الصواب يف ذلک و جتنب 

  .اخلطأ فيه

ص باحلرکات و السکنات، و أرجع فکأن عبدالقاهر ترک القسم األول من النحو اخلا
البالغة إلی القسم الثاين الذي خيص وضع احلروف يف مواضعها اليت تقتضيها، و توخي 

إذن کانت نظرية النظم لدی عبدالقاهر دعوة صارخة الی . الصواب يف تأليف الکالم
دراسة النحو علی منهاج جديد يقوم علی احلس و الذوق و حسن التخري، بدالً من 

هاج التقليدي الذي يوجه العناية الی اإلعراب، و البيان األوجه املمکنة من الناحية املن
  .اإلعرابية اليت قد تکون علی خالف املعنی املقصود

مل جيز إذا «ينفي عبد القاهر مبدئياً أن يكون القصد من معاين النحو اإلعراب، ذلك أنه 
راب وذلك أن العلم باإلعراب مشترك بني عد الوجوه اليت تظهر ا املزية أن يعد فيها اإلع

، فليس أحدهم )كذا(العرب كلهم، وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالرؤية 
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بأن إعراب الفاعل الرفع واملفعول النصب واملضاف إليه اجلر بأعلم من غريه، وال ذاك 
احلاجة فيه إىل ذلك  إمنا الذي تقع. املفعول به مما حيتاجون فيه إىل حدة ذهن وقوة خاطر

فما رحبت [العلم مبا يوجب الفاعلية للشيء إذا كان إجياا من طريق ااز كقوله تعاىل 
، وأشباه ذلك مما جيعل الشيء فيه "سقتها خروق يف املسامع"، وكقول الفرزدق ]جتارم

فاعالً على تأويل يدق، ومن طريق تلطف، وليس يكون هذا علماً باإلعراب ولكن 
، فإذا كانت املزية منتفاة من األشكال الظاهرية )302: م.ن(»وصف املوجب لإلعراببال

لإلعراب وأن معاين النحو ليست هي هذه األشكال، فإن العلم بالوصف املوجب 
لإلعراب كالفاعلية مثالً من صميم معاين النحو، وهي من حقول فعل العقل حيث 

مفهوم واحد وفق التالحم الذي حتدثه معاين بواسطتها يتم إحلام معاين الكلم مبزجها يف 
قد علم أن «: النحو، باعتباره املفتاح الذي يتم به بناء علم الداللة احملدثة بينها، ذلك أنه

األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأن األغراض كامنة 
يتبني نقصان كالم ورجحانه حىت  فيها حىت يكون هو املستخرج هلا، وأنه املعيار الذي ال

  ).23: م.ن.(»يعرض عليه، واملقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حىت يرجع إليه

فليست داللة اإلعراب يف النص السابق داللة شكلية، ذلك أنه يتعلق ا تفتيق املعاين 
خالصة  واألغراض من األلفاظ، وليست املعاين واألغراض نتاج األلفاظ املفردة، وإمنا هي

التفاعل احلادث بني كلمتني فأكثر حبسب ما تبيحه معاين النحو، وهي أخرياً املعيار احملدد 
للخطأ والصواب يف القول، ومبا أن كل نضد للداللة ضمن سياق معنوي تنتجه كلمات ال 
يتحقق إال بتوخي معاين النحو يف معاين الكلم، إذ تبلغ ا وحدة املفهوم، وجمانبة اخلطأ 

قيق الصواب رهن التزامها أيضاً، أمكن حتديد معاين النحو وفق هذا التصور مبا يعرف وحت
 )184: 1974البدراوی، (حديثاً بالوظائف النحوية

وإنَّ خصوصية منهج اجلرجاين يف نظريته تكمن يف تقدمي تفسريٍ لغوي موضوعي لوجوه 
وقد ألَح اجلرجاين يف نظريته هذه على املواءمة بني . هذه النظُم اليت ا يتحقَّق اإلعجاز

االستقامة النحوية والصحة الداللية، وذلك من خالل كشف فاعلية النحو يف توضيح 
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النص وتفسريه واستخراج طاقاته من جهة، وإتاحة أكرب قَدرٍ ممكن لتفسري املبادئ الداللية 
  .ابطة للنظام اللغويمعتمدا على القواعد النحوية الض

والذي يميز اجلرجاين عن سابِقيه أنه قد جتاوز مستوى التنظري الذي وقَف عنده 
سابقوه، وتعداه إىل مستوى التطبيق؛ فقد ردوا مجيعا إعجاز القرآن إىل فصاحته، وهذا 

الفصاحة؟ فإنَّ  ألي شيء يوصف بالبالغة أو: يتفقون عليه مجيعا، إالَّ أنَّ االختالف
اجلرجاين جيعلها يف املعاين واأللفاظ إالَّ أن املعاين مقدمة، وجيعلها القاضي عبداجلبار يف 

إا خصوصية يف نظم الكَلم وضم «: األلفاظ؛ فيقول عبداجلبار يف تفسري معىن الفصاحة
رجاين، ج(» بعضها إىل بعض على طريقة خمصوصة، أو على وجهة تظهر ا الفائدة

ولكن عبدالقاهر ال يرى هذا الوجه كافيا ملعرفة وجه اإلعجاز، وإنَّ ). 36: 1984
عبدالقاهر مل يترك الكالم برمته، إالَّ أنه يرى أنَّ تفسري الفصاحة بأا خصوصية يف نظْم 

ال الكَلم وضم بعضها إىل بعضٍ على طريقة خمصوصة أو على وجه تظهر به الفائدة، بل 
تكون من معرفتها بشيٍء حىت تفصل القول، وحتصل، وتضع اليد على اخلصائص اليت 

  .تعرض يف نظْم الكَلم، وتعدها واحة واحدة، وتسمعها شيئًا فشيئًا

إنَّ جوهر نظرية النظم االعتزالية يف النظم يكمن فيها أنْ كون املعاين ال يقَع فيها تزايد، 
يف األلفاظ اليت تعبر عنها، وهذا عكس النظرية األشعرية اليت تقول بأنَّ وإمنا يقَع التزايد 

وعبدالقاهر بذلك . األلفاظ ال يقَع فيها تزايد، وإمنا يقَع التزايد يف املعاين اليت تدلُّ عليها
لكلمة ال يربِط بني الصحة الداخلية والصحة اخلارجية، فقد حتدث عن معىن البالغة، وأنَّ ا

توصف باحلسن، وال تستولي على هوى النفس، وذلك من وظيفة البالغة، أو ما تنعت به 
  .الكالم الذي شأنه كذلك من لفظ البالغة

فإننا ال يروق لنا لفظٌ وال نستحِسنه، وال يظهر لنا يف حلَّة مجيلة إالَّ إذا كان مؤديا 
خمتار ،وجه مم.ن(ا له من األلفاظ ما يظهر فيها؛ كي يكشف عنه ويفصحملعناه على أت :

  :وعندما ننظر يف كتاب اجلرجاين فيمكن أنْ نتناوله يف نقطتني أساسيتني) 36
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عنِي فيها بتحديد املكونات األساسية لنظرية النظم، وهي املكونات اليت استخلصت  -أ
  :عرضها اجلرجاين يف نقطتنيمن املَقُوالت والتصورات النظرية اليت 

    .حيث مهد له يف عرض مبدئي: قبل التطبيق - 1

حيث اختذت صورة الردود على وجهات النظر املُخالفة له، مدعما : بعد التطبيقات - 2
  .تلك الردود باألدلَّة والرباهني املُستخرجة من التطبيقات

جوه النظم اليت عالَجها اجلرجاين التحليلي، فيقتصر على حتليل بعض مناذج و -ب
التقدمي والتأخري، : للوقوف على طرقه يف التحليل والتفسري، وهو ما قدمه يف أبواب؛ مثل

  .واحلذف والذكر، والقصر واالختصاص

غرض أو قصد املتكلِّم، والتشكيل : ويف هذه النقطة أبين دور املكونات األساسية؛ مثل
لية واحلالية، وفهم املخاطَب، وكذا حتديد العالقة بني القاعدة النحوية اللغوي، والقرائن املقا

إنَّ عبدالقاهر قد . وفهم الداللة، وكيفية وقوع املُواَءمة بني االختيار أو القصد واالئتالف
، وتفسريها واملراد "الفصاحة، والبالغة، والبيان، والرباعة"نظَر إىل أقوال العلماء يف معىن 

اجلرجاين يقول املعول على أنَّ «: ا، وكان كالمهم كالرمز واإلمياء، ولكن دتووج
هاهنا نظما وترتيبا، وتأليفًا وتركيبا، وصياغة وتصويرا، ونسجا وحتبريا، وأنَّ سبيل هذه 

) 43: م.ن(»املعاين يف الكالم الذي هي جماز فيه سبيلها يف األشياء اليت هي حقيقة فيها
املفاضلة ال تقَع للفظ من حيث هو مفرد قبلَ دخوله يف التركيب على طريقة  فإنَّ

إذ مل يتبين يل موضعها من  )فرس(وكلمة ) رجل(خمصوصة، فما وجه املفاضلة بني كلمة 
وهل يقع يف وهم وإنْ جهد أنْ تتفاضل الكلمتان «: حيث النظم، يقول عبدالقاهر

  )44: م.ن(»إىل مكان تقَع فيه من التأليف والنظم املفردتان من غري أنْ ينظر

فإنَّ الفصاحة ال تتوقَّف على كون هذه الكلمة مألوفةً مستعملةً، وتلك غريبة وحشية، 
أو أنْ تكون حروف هذه أخف، ولكن تعترب فصاحتها بالنظر إىل مكاا يف النظم، ومن 
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إذ إنَّ ).87: 1998أبو موسى، (ألخواا  مالَءمة معناها ملعىن جاراا، وفضل مؤانستها
الكلمة يف النظم ترتب وتؤلَّف، ففي التركيب وحسن العالقة واالختيار مجالُ الكالم، 
فارتباط الكالم بعضه ببعضٍ من صيغ وصرف، ومالَءمة معناها ملعىن اليت تليها، وإيناسها 

دور يف العقل من معان، فإنَّ األلفاظ لَدليلٌ على ترتيب األفكار، وحسنِ ما ي -ألخواا
  .وعاء املعاين، فيجمل الوِعاء ويستحسن مبا يحوِيه

وانطالقًا من تأرجح فكره بني اللفظ واملعىن، فإنَّ القارئ ملا يقول اإلمام يف النظم يرجح 
يوضح أنَّ وجه  أنه قد اهتم باملعىن دون اللفظ، إالَّ أنَّ النصوص أو كالم عبدالقاهر

اإلعجاز أو أنَّ الفصاحة ال تتم إال إذا تعلَّق اللفظ باملعىن، ولكن من احلكمة أنْ يعلي من 
شأن املعىن أوالً إذا كان يناظر مذهبا قد جعل املزية للفظ دون املعىن، وعبدالقاهر يف 

عن أن نضمكن، أو ييربِط بني مرحلتق يريه كما سبنظعالقة الفكر "ها حتت عنوان ت
  ".العالقة بني الدال واملدلول"، أو "باللغة

مما يعبر به عن ... «: فيقول يف حتقيق القول يف البالغة والفصاحة والبيان، والرباعة
فضل بعضِ القائلني على بعض من حيث نطَقُوا وتكلَّموا، وأخبروا السامعني عن األغراض 

جرجاين، (»يعلموهم ما يف نفوسهم، ويكشفوا هلم عن ضمائر قلوم واملقاصد، وراموا أنْ
1984 :46(  

  :يحاوِل اجلرجاين أنْ يحلِّل عملية اإلبداع، فيقسمها إىل عمليتني

غري لغوية، نفسية عقلية تدور يف الذهن حيث يحدث التالؤم بني املعىن واللفظ،  :األوىل
  .لية االنتقاء واالختيارأو ما يطلَق عليه عم

وهي لغوية، منطوقة أو بدايتها النطق حيث يوجد التأليف، وهذه املُقابلة بني  :الثانية
العملية اليت تقَع خارج الواقع اللغوي والعملية اليت تقع داخل الواقع، وهي جوهر اخلالف 

  .بني عبدالقاهر وعبداجلبار
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صالل نغري واجلرجاينُّ من خ ة لفكرة النظم من مرحلةنات األساسين املكوبيه هذا ي
لغوية، وهي مرحلة اختيار املعىن، واملرحلة اللغوية وهو املنطوق الذي يقَع يف التأليف، وهو 

هذه اللفظة فصيحة، إالَّ وهو يعتبِر : وهل جتد أحدا يقول«: الوجود اخلارجي، يقول
 ا من النظم، وحسنا؟مكاا، وفضل مؤانستها ألخواالَءمة معناها ملعىن جارام.ن(»م :

وهو بذلك ال يفصل بني اللفظ واملعىن؛ ألنَّ التالؤم أو املؤانسة أو التناسب أو غري ) 81
ذلك قد وقَع بينهما يف العملية الذهنية األوىل، وال ميكن أن تنفَصل العملية الذهنية الثانية؛ 

مث ينظُر  .فَصل االختيار عن التأليف، فالنظم إذًا يصل بني اللفظ واملعىن معاحيث ال ين
اجلرجاين هلذا التأليف كيف يكون حيث يعجِز من مسعه، ويقر بالفصاحة والبالغة، 

معلوم أنْ ليس النظم سوى تعليق الكَلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسببٍ من «: فيقول
  )65: م.ن(»بعض

فعبدالقاهر ميد أصابعه إىل عملية اإلبداع، فنظَر إىل ما يعمله منشئ الكالم، فقد كان 
كَلفًا مبعرفة حقيقة البيان وكُنهِه، وقد وجد عبدالقاهر أنَّ هذا ال يكون يف ألفاظ؛ ألنَّ 

د إىل ألفاظ اللغة مشتركةٌ بني أهل اللغة مجيعا، كلهم يستعمل ما يشاء، وهي ألفاظٌ تعو
مواضعها من رصيد اللغة، الذي يأخذ كلُّ لسان منه ما يشاء ليصوغَ معانيه، ويدلَّ على 

إذًا؛ فال بد أنْ يكون هناك شيٌء غري هذه ) 1998:57مراميه بطريقته هو أبو موسى، 
األلفاظ هو الذي يرجع إليها جوهر البيان، وهو الذي يجمل نفس صاحبه، وذه النفس 

، "العالقات والروابط اليت هي بني الكلمات"نسب إليه، وال شيء هناك بعد األلفاظ إالَّ ي
كأا املالط الذي يصلُ الكلمة بالكلمة، ويربط الكلمة بالكلمة، ويرتب الكلمة على 
الكلمة، فتكون هذه خربا عن تلك، أو وصفًا هلا، أو حاالً منها، أو عامالً فيها أو معموالً، 

مث يسرد بعد ذلك ما يشعر بترادف النظم مع مفاهيم أخرى ... إنَّ الكالم بناءف
). إخل... الترتيب، التأليف، التنظيم، التركيب، الصياغة، التصوير، النسج، التحبري:(مثل

وهذا ما يؤكِّد الصلة بني مصطلحات اإلعجاز، ويظهر أنَّ الكلمة الفصيحة وحدها ال 
بل تستمد قيمتها البالغية من حسنِ موقعها وتنسيقها، ومالَءمتها ملا  اعتبار هلا يف نفسها،

 .قبلها وملا بعدها
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فهذا النظم وتلك الروابِط اليت تكون فيها الكلمة هي اليت تستخرِج من ألفاظ اللغة 
دالالا، وهذا هو سر فعلها، وكأا املفتاح أصبت به مدخالً لطيفًا للكلمة، وهذه 

وابط هي اليت تفرغ لنا من الكلمات طعومها وألواا، وإنَّ لَقانةَ املتكلم وموهبته كل الر
ذلك من املهارة اليت جتعلُه يتخذ من هذه الروابط والعالقات وسائل ناجحة يف الوصول إىل 
عمق الكلمة؛ حىت يستخرج منها ما مل يستخرجه غريه، ويفتح له بابا من الداللة مل يفتح 

  ).57: 1998أبو موسى، (قبله من 

واجلرجاين هنا حني يقول بتعليق الكَلم بعضها ببعض، وإيناسها جلاراا، فهو يشري إىل 
 نتسا، فلو أنَّ الكلمة إذا حا أساسيمعاين التركيب الذي تلعب فيه معاين النحو دور

ت ذلك يف ذاا ويف حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقَّت املزية والشرف استحقَّ
انفرادها، دون أنْ يكون السبب يف ذلك حاال هلا مع أخواا ااورة هلا يف النظم، ملا 

ورمبا قد جتاوز اجلرجاين   .اختلف ا احلال، ولكانت إما تحسن أبدا، أو ال تحسن أبدا
بعض، وكذا بناؤه بعضه هنا مستوى املعاين النحوية، وهو ما ينتج من تعلُّق الكلم بعضه ب

  .إىل السياق أو قرائن احلال واملقام -على بعض

فاجلرجاين قد ميز بني داللة الوضع وداللة السياق، أو بيان داللة الكلمة منفردة 
وداللتها يف حالة تأليفها، وطبقًا لنظرية النظم فإنه يهمه اجلانب الثاين من الداللة؛ ألنه يريد 

إىل الداللة املباشرة، واليت يعود إليها النظم يف مجيع أحواله ال إىل الكلمة املفردة؛ أنْ ينفذ 
ألنَّ الكلمة املفردة اليت نراها يف املعجم صامتة خرساء، وهي يف احلقيقة منطوية على ذخائر 

إمنا  األفكار واخلواطر والصور اليت ال حدود هلا، وكلُّ ذلك وأضعافه مذخور فيها، والرباعة
هي يف استخراجِه وإنطاقه، وإشاعتها بواسطة العالقات اليت نسميها أحيانا سبكًا ورصفًا، 

: م.ن(وهذه العالقات وهذا السبك وهذا الرصف إمنا يكون بينها وبني أخواا يف اجلملة
 داللة: فإنَّ لكلِّ مقام مقاالً؛ ألنَّ الكلمة مع كلِّ سبك ورصف مقال جديد؛ أعين)50

انظر إىل سحبان وكيف وصف بالفصاحة ضد ما (جديدة، ومعىن جديدا ومنطقًا جديدا، 
  )45: م.ن)(قيل عن باقل
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ويؤكِّد اجلرجاين فكرةَ التمييز بني داللة الوضع وداللة السياق السابقة حني يقابِل يف 
احلروف هو  وذلك أنَّ نظم« :نص آخر بني احلروف املنظومة والكَلم املنظوم، فيقول

تواليها يف النطق، وليس نظمها مبقتضى عن معىن، وال الناظم هلا مبقتف يف ذلك رمسا من 
" ربض"العقل اقتضى أنْ يتحرى يف نظمه هلا ما تحراه، فلو أنَّ واضع اللغة كان قد قال 

. )49: 1984جرجانی، (»إخل... ملا كان يف ذلك ما يؤدي إىل فساد" ضرب"مكان 
يؤكِّد اجلرجاين أنَّ للحروف نظما وترتيبا، ولكنه يفقد جانب املعىن كما أنَّ احلروف أو 
نظمها منطوق، ولكن ليس مرحلة له سابقة ذهنية، وهو ما يعرف بعشوائية العالمة 

فيختلف أما نظم الكَلم  .اللغوية، وهو ما ال يوجد معها ترابطٌ داخلي بني الدالِّ واملدلول
 فَى فيه آثارقتم تة، فنظْم الكَلة النفسيطق مسبوقة بالعمليعن نظْم احلروف قبل مرحلة الن

نظم يعتبر فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، ال ضم الشيء «: املعاين يف النفس، فهو إذًا
 )15: 1997حبريی، (»كيف جاء واتفق

دلِّل اجلرجاين على قوله بأنَّ مط بني أجزاء اجلملة يف ويدار األمر يف النظم والتراب
عالقات وتراكيب، وحيث القَت األوىل الثانية، والثانية الثالثة، وهكذا، ويأيت مبثالٍ من 

﴿ وقيلَ يا أَرض ابلَعي ماَءك ويا سماُء أَقْلعي وغيض الْماُء : -تعاىل -القرآن وهو قوله
رالْأَم يقُضو  ﴾ نيممِ الظَّاللْقَوا لدعيلَ بقو يودلَى الْجع توتاسفإنَّ ). 44/ هود(و

عبدالقاهر يرد إعجاز هذه اآلية وما فيها من املزية الظاهرة والفضيلة الباهرة إىل أمرٍ يرجع 
حيث إىل ارتباط هذه الكلم بعضه ببعض، وأا مل تعرض إىل احلسن والشرف إالَّ من 

فأنت لو تأملت وأخذت لفظة مفردة ... القَت األوىل بالثانية، والثالثة بالرابعة، وهكذا
  من بني أخواا هل تراها تؤدي إىل الفصاحة مثلما كانت عليه يف اآلية؟" ابلعي"

مث إنَّ الكلمة املفردة ال يكون هلا معىن من حيث هي لفظ، إذا كانت موضوعةً بإزاء 
ذهنية اليت تدرك من اخلارج قبلَ النطق ا، أو كانت يف الذهن فقط كالعلم الصور ال

ويحلِّل عبدالقاهر تلك اآلية، وكيف كانت الكلمات منتقاة، كذا معاين النحو . وحنوه
، واختيار الصيغة اليت للبناء ملا مل يسم فاعلُه )أيتها(دون ) يا(واختيار األدوات، مثل اختيار 
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وكيف بالشك يف ذلك، ومعلوم أنَّ مبدأ العظَمة يف أنْ نوديت : "فخيم والتعظيم، يقولللت
، مث "يا أيتها األرض: "حنو" أي"دون " يا"األرض، مث أُمرت، مث يف أنْ كان النداء بـ 

، مث أنْ أتبع نداء األرض، وأمرها مبا هو "أبلعي املاء: "إضافة املاء إىل الكاف دون أن يقول
﴿ وغيض الْماُء ﴾ فجاء : ن شأا نداء السماء، وأمرها كذلك مبا خيصها، مث أنْ قيلم

جرجانی، "(الفعل على صيغة فعل الدالَّة على أنه مل يغض إال بأمر آمر وقُدرة قادر
1984 :45(  

دة هذه ﴿ وقُضي الْأَمر ﴾ مث ذكر ما هو فائ: -تعاىل -مث تأكيد ذلك وتقريره بقوله
 ﴾ يودلَى الْجع توتاسمث إضمار السفينة قبلَ الذِّكر )44/ هود(األمور، وهو ﴿ و ،

فهذا . كما هو شرط الفخامة والداللة على عظم الشأن، مث مقابلة ﴿ وقيلَ ﴾ يف اخلامتة
عىن، وقد هو اإلعجاز من النظم؛ حيث ترتبِط الكلمة باليت بعدها أو قبلَها حىت تفضي بامل

إنَّ نظم الكَلم هو نظم يعتبر فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، ال ضم الشيء : قيل من قبلُ
كيف جاء واتفَق، وقد أَلَح اجلرجاين على هذا املعىن يف النظم حيث جعلَه نظريا للتأليف 

ب اعتبار األجزاء والنسج والصياغة والبناء، والوشي والتحبري، وما أشبه ذلك، مما يوجِ
بعضها مع بعض، حىت يكون الوضع كلٌّ حيث وضع علَّة تقتضي كونه هناك، وحىت لو 
وضع يف مكان غريه مل يصلُح، فاملقام لَما أنْ كان مقام ويلٍ وتعظيمٍ استخدم صيغة البِناء 

وإِذَا النجوم انكَدرت * كُورت ﴿ إِذَا الشمس : -تعاىل -ملا مل يسم فاعلُه، مثلها مثل قوله
  ).2 -1/ التكوير(﴾ 

فاإلمام عرض للتركيب والعالقة بني كلمة وكلمة، وصيغة وصيغة، وكيف تكون هذه 
الكلمة مستحسنة يف هذا املوضع وقَلقَة نابية يف موضعٍ آخر، مث حتدث عن اختيار الصيغة 

عامالً يف اختيار صيغة معينة، مث تعرجيه على باب التقدمي الصرفية، وكيف كان املقام 
والتأخري، والذكر واحلذف، مث اإلقرار والتأكيد، وكيف كان املقام عليه تنظَم الكلمات 
وتأتلف حىت تكون حسنةَ املظهر جلية املعىن بفصاحتها، مث ترقَّى ملستوى أعلى وهو بالغة 

 . الكالم
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القة بني ما وضع يف نفس املتكلِّم من معان، أو بني العالقات الداللية فنظم الكَلم هو الع
يتبين من ذلك أنَّ عبدالقاهر قد أَلَح . والتركيبية، وهو ما يظهر بعد ذلك يف عملية النطق

كثريا يف القسم األول من الكتاب على فكرة املعاين النفسية اليت تترتب يف الذهن، وهو 
قبلَ النطق، ويف القسم الثاين على توالي األلفاظ يف مستوى التأليف والعالقات  مستوى ما

فالكلمة « ،)أو التوايل أو الضم أو البناء(بينها، واختالف الدالالت باختالف الترتيب 
  ). 64: م.ن(»تروقُنِي يف موضعٍ وتثقل وتوحشين يف موضعٍ

الا وتالقَت معانيها، ال توالي ألفاظها يف فالغرض من نظم الكالم ما تناسقت دال
نظريا للصياغة والتحبري،  -النظم: أي -النطق على الوجه الذي اقتضاه العقل؛ لذا جعلَه

واعلَم أنَّ ما ترى أنه ال بد منه « : يقول عبدالقاهر مؤكِّدا ما سبق. والتفويف والنقش
ظم اخلاص، ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيٌء يقع ترتيب األلفاظ وتواليها على الن

بسبب األول ضرورة، من حيث إنَّ األلفاظ إذا كانت أوعيةً للمعاين فإا ال حمالةَ تتبع 
املعاين يف مواقعها، فإذا وجب ملعىن أنْ يكون أوالً يف النفس، وجب اللفظ الدال عليه أنْ 

  )52: م.ن(»...يكون مثله أوالً يف النطق

فهذا هو مقصد اجلرجاين من قضية النظم، فإنَّ تصور األلفاظ أنْ تكون املقصودة قبلَ 
املعاين بالنظم والترتيب، وأنْ يكون الفكر يف النظم الذي يتواصفُه البلَغاء فكرا يف نظم 

باأللفاظ على نسقها األلفاظ، أو أن حنتاج بعد ترتيب املعاين إىل فكرٍ تستأنِفه، ألنْ جتيء 
  ...فباطلٌ من الظن

ومن النص السابق حيث ربط عبدالقاهر بني العملية النفسية الذهنية، وبني النطق الفعلي 
للكالم حيث يقع ترتيب األلفاظ حيث تتالَءم الدالالت املعجمية بالدالالت السياقية على 

  .مستوى التأليف

، وميكن أنْ يتصور اجلانبان أو )ى التفسريمستو(ولكن هناك جانب ثالث وهو 
  :سعيد حبريي: املستويان السابقان على النحو التايل كما وضح الدكتور
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  .عملية لغوية الحقة...... عملية نفسية سابقة

  .تقع داخل اللغة ......تقع خارج اللغة

  .ألفاظ منطوقة...... دالالت نفسية

  .ليف بني الدالالت النحويةتأ...... اختيار األلفاظ الدالَّة

  .والنص اللغوي...... قصد املتكلم

فكما أنَّ قصد املتكلم هو الذي أنتج النص اللغوي، : "يقول الدكتور سعيد البحريي
فإنَّ النص اللغوي هو السبيل الوحيد للكشف عن قصد املتكلم، فلم يكن الترتيب إذًا إالَّ 
سبيالً للتصور ومعينا على اإلفهام؛ إذ إنَّ تأليف األلفاظ راجع حتما إىل تأليف الدالالت 

حبريی، (»لتأليف املعاين يف النفس) أو واقعا ماديا(رة واقعية النحوية الذي يشكِّل صو
1997 :184(  

ويلح اجلرجاين على ضرورة عدم الفصل بينهما، فإنه ال يتصور للفظ موضع من غري أنْ 
تعرف معناه، وال أنْ تتوخى يف األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخي 

ب يف املعاين وتعمل الفكر هناك، فإذا تم ذلك أتبعتها األلفاظ وقفَوت ا آثارها، الترتي
وأنك إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك مل حتتج أنْ تستأنِف فكرا يف ترتيب األلفاظ، 

بواقع بل جتدها تترتب تلك حبكم أا خدم للمعاين، وتابعةٌ هلا والحقة ا، وأنَّ العلم 
  .املعاين يف النفس علم مبواقع األلفاظ الدالَّة عليها يف النطق

مما يدلُّ ). 64: 1984جرجانی، (»معىن لطيف، ولفظ شريف« :ويقول اجلرجاين
على أنَّ املَزِية والفضل يتقاسمهما اللفظ واملعىن معا، فليس وصف اللقب مبنفَصلٍ عن 

أم نظما، وهذا يؤكِّد أنَّ اجلرجاين مل يكن من أنصار فصاحة : وصف املعاين، سواء قلنا
  .املعىن، وأنه أمهل اللفظ يف مواضع، وهو الذي قال ذلك ردا على من عنِي باللفظ وحده
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أننا ال نستطيع الوصولَ إىل املدلول إالَّ من خالل الدالِّ،  -رمحه اهللا -وجوهر نظريته
. »للفظ بسبب املعىن، وإمنا يصعب مرام املعىن بسبب اللفظال يصعب مرام ا« : يقول

وأكَّد اجلرجاين أنْ ال مزية حلصر املعىن دون اللفظ، أو حصر اللفظ دون املعىن، فاملزية 
ترجِع لكليهما على سواء؛ ألنَّ اللفظ ال يتصور أنْ ينفصل عن املعىن؛ إذ ال بد لكلِّ دالٍّ 

أللفاظ ليس من حيث هي ألفاظ، بل هو كنايةٌ عن ترتيب املعاين، من مدلول، فترتيب ا
فأي حصرٍ ألحدمها عن اآلخر كان بترا للفكر عن اللغة أو العكس، وهل يتصور أنْ 
تترتب معاين أمساء وأفعال وحروف يف النفس مث يخفَى علينا مواقعها يف النطق، حىت حنتاج 

ذا ما ال يشك فيه عاقل إذا هو رجع إىل نفسه، يقول على طريقة إىل فكرٍ وروِية؟ وأنَّ ه
وإذا بطل أنْ يكون ترتيب األلفاظ مث باأللفاظ مطلوبا حبال، «: املتكلمني ردا على خصمه

  )62: م.ن(»فقد اضمحلَّ كالمه... ومل يكن املطلوب أبدا إال ترتيب املعاين

لَما كانت املعاين ال تتبين إال : يب وهو أنهويف موضعٍ آخر يفسر القصد من الترت
باأللفاظ، كان على املرتب أنْ يعلِّمك ما صنع يف ترتيبها بفكره يف ترتيب األلفاظ يف 
نطقه، فتجوزوا وكنوا ترتيب املعاين بترتيب األلفاظ مث باأللفاظ حبذف الترتيب، مث اتبعوا 

لفظ "مث قالوا بأنَّ هناك   .كشف عن املرادذلك من الوصف والنعت ما أبانَ الغرض و
يرِيدون أنه مبوافقة معناه ملعىن ما يليه كالشيء احلاصل يف مكان صاحل يطمئن فيه، " متمكِّن

يريدون أنه من أجل معناه غري موافق ملا يليه، كاحلاصل يف مكان ال " قلق نابٍ"وعن آخر 
  .تعار له من معناه، وأم حنلوا إياه، بسبب مضمونه ومؤداهيصلح له، مما يعلم أنه مس

ومن هذا النص السابق رمبا قصد اجلرجاين االنتقالَ من هذا املعىن االرتباط الوثيق بني 
إىل مستوى النطق، حيث يستخدم " العالقة بني ترتيب املعاين األلفاظ"، أو "اللفظ واملعىن"

تأليف بني املعاين النحوية أو العالقات النحوية؛ ألنه لَما كانت النظم يف معىن التعليق أو ال
فإنَّ الفكر ال يمكنه أن ينفذ منها إىل : األلفاظ مل توضع لتعرف معانيها أنفسها، كما قال

الدالالت النفسية، فتكون العالقات بني معاين هذه األلفاظ، أو ما يعبر عنه مبعاين النحو، 
  .الوحيد للكشف عن الدالالت النفسية هو السبيل
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 ك املوضعي معاين النحو؛ وبيان ذلك أنْ تضع كالمخوفالنظم عند عبدالقاهر هو ت
الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت جت له فال 

ننظُر إىل مستوى الصحة والذي ال بد وهو ذا يرِيدنا أنْ . تزيغ عنها، وال ختل بشيٍء منها
منه من خالل التعليق بني األمساء واألفعال واحلروف، وهو ما ينقلنا للتمييز بني الدالالت 
املختلفة، وحتديد الدالالت املشتركة، والكشف عن الدالالت اخلاصة واملعاين اإلضافية، 

د أنْ نفهم النظم على طريقة اجلرجاين وال ب. واليت منها ندرِك مستوى اجلمال أو البالغة
تلك؛ ألنه ال قَدر للكالم إذا هو مل يستقم له، ولو بلَغ يف غَرابة معناه ما بلَغ، واجلرجاينُّ 
يف حديثه عن مستوى الصحة النحوية ال يعنِي به مستوى حركات اإلعراب يف حد ذاا، 

الم؛ إذ ال يرجع إليها وحدها الوصف بالصحة أو بل العالقات النحوية بني أجزاء الك
فال ترى كالما وصف بصحة نظمٍ أو فساده، أو وصف مبزية : "الفَساد، يقول اإلمام

وفضل فيه، إال وأنت جتد مرجع تلك وذلك للفساد، وتلك املزية وذلك الفضل إىل معاين 
). 83: م.ن"(تصل ببابٍ من أبوابهالنحو وأحكامه، ووجدته يدخل يف أصلٍ من أصوله، و

مث يقدم لنا أمثلةً تبين صحة النظم ملا توخي فيه العالقات والتركيب، وكذا فساد النظم 
يرجِع إىل تخلِّينا عن قانون النحو ونظامه يف العالقة بني التراكيب، وإنْ كان اجلرجاين مل 

  .املزية مبوجبة هلا يف حد ذاايقنع بكفاية العالقات النحوية، فليست 

واستعمال ... وإذ قد عرفت أنَّ مدار أمر النظم على معاين النحو« : يقول اجلرجاين
ليس من فضلٍ ومزية إال حبسب الوضع، وحبسب املعىن : "وقوله أيضا". بعضها مع بعض

ؤمب، والغرض الذي ترتة فاملعاين النحو). 87: م.ن(»الذي تة إذًا جزٌء من املعاين العامي
لألساليب، ويف ذلك توسيع بدون شك إلطار النظم عنده، فال يقتصر على العالقات 
النحوية املختلفة فحسب، بل يضم إمكانات أسلوبية ختتلف وتتعدد باختالف وتعدد 

دالالت : بالرسم أيضاسعيد البحريي، وموضحا . املقامات واألحوال، كما قال د
... دالالت حنوية صغرى، خارج النص اللغوي... دالالت أسلوبية كربى... نفسية

  )53-52: 1997حبريي، (داخل النص اللغوي... دالالت لفظية
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فبذلك تتضمن نظرية النظم دالالت متنوعة، يرتكز التفسري فيها على معايري لغوية؛ 
قصد : ناجتة عن االختيار والتأليف، ومعايري غري لغوية؛ مثلالدالالت املختلفة ال: مثل

، وحال املخاطب وأنواع السياقات واملقامات )معاين الكالم وأغراضه(+ املتكلم 
التقدمي والتأخري، (واألمثلة اليت قدمها اجلرجاين بيانا لصحة النظم تتمثَّل يف. واألحوال

  .والتعريف، والفصل والوصل

  عند عبد القاهر اجلرجاينمراتب النظم  -6

املستوی الثاين أرقی  - 2النمط األدنی من النظم -1: مراتب النظم عند اجلرجانی ثالث
  .املستوی العايل من النظم -3من األول

 :النمط األدنی من النظم 6-1

و اعلم أن من الکالم ما أنت تعلم إذا « :عبدالقاهر يبني التمييز بني نظم و نظم بقوله    
مل حيتج واضعه الی فکر و روية حتی انتظم، بل تری سبيله يف ضم بعضه الی تدبرته أن 

بعض سبيل من عمد الی آليل فخر طها يف سلک ال يبغي أکثر من أن مينعها التفرق، و 
کمن نضد أشياء بعضها علی بعض ال يريد يف نضده ذلک أن جتيء له منه هيئة أو صورة، 

عني، و ذلک إذا کان معناک معنی ال حيتاج أن بل ليس إال أن تکون جمموعة يف رأي ال
و هذا هو النمط ). 67: 1984اجلرجاين، (»تضع فيه شيئاً غري أن تعطف لفظاً علی مثله

األدنی من النظم، و مزية هذا اللون من التعبري جعلها عبدالقاهر يف لفظه دون نظمه، ألنه 
الی تؤلف هذه اجلمل  ال يعدو ضم مجل عطف بعضها علی بعض من غري أن يقصد فيها

صورة معجبة أو تربز هيئة مثرية، و هذا اللون ال حيتاج الی فکر و روية، و ال يتطلب 
صنعة دقيقة يتخري فيها منشیء الکالم صورة دون صورة، و يکون هذا التخري صواباً يف 

 . ابراز املعنی
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 املستوی الثاين من النظم 6-2

ي حيتاج واضعه الی فکر و روية، يرجع حسنه الی أما املستوی الثاين من النظم فهو الذ    
اللفظ و النظم، و هو املستوی الراقي من مستويات النظم و ميثل له عبدالقاهر بقول ابن 

  :املعتز

  و إنی علی إشفاق عيين من العدا           لتجمح منی نظرة مث أطرق

جيمح، و ليس هو لذلک، فتری أن هذه الطالوة، و هذا الظرف إمنا هو جعل النظر «     
مث ألنه ) مين(مث قوله) لتجمح(حتی أدخل الالم يف قوله) و إين(بل ألنه قال يف أول البيت

يف قوله مث أطرق، و للطيفة أخری نصرت ) مث(و مل يقل النظر مثالً، مث ملکان) نظرة(قال
مث » اعلی شفاق عيين من العد: هذا للطائف و هي اعتراضه بني اسم إن و خربها بقوله

أي حتی تتأکد من أن املزية للنظم و  -و إن أردت أعجب من ذلک«  :يقول عبدالقاهر
  :»فانظر الی قول سبيع بن احلطيم التيمي يف مدح زيد الفوارس الضيب -حسن اللفظ

  سالت عليه شعاب احلي حني دعا        أنصاره بوجوه کالدنانري

إمنا مت هلا احلسن، و انتهی الی حيث فإنک تری هذه االستعارة علی لطفها و غرابتها 
انتهی مبا توخی يف وضع الکالم من التقدمي و التأخري، و جتدها قد ماحت و لطفت مبعاونة 

) حني(و الظرف -عليه وجيوه: إن شککت فاعمد الی اجلارينو .ذلک و مؤازرته إياها
  :فأزل کال منها عن مکانة الذي وضعه الشاعر فيه فقل

ي بوجوه کالدنانري عليه حني دعا أنصاره، مث انظر کيف يکون سالت شعاب احل   
احلال، و کيف احلسن و احلالوة، و کيف تعدم أرحييتک اليت کانت، و کيف تذهب 

و مجلة األمر أن ها هنا کالماً حسنة للفظ دون النظم : النشوة اليت کنت جتدها، مث يقول
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و إنی علی إشفاق عيين من : تزآخر حسنة للنظم، أي أکثر من اللفظ کقول ابن املعو
  )69-68: م.ن(»قری احلسن من اجلهتني و وجبت له املزية بکال األمرين: و ثالثاً. العدا

فهذا املستوی من النظم حيتاج واضعه الی فکر و روية، و فيه حسن و مزية، کما يف    
ارتباط أجزاء الکالم أي من دقة البيتني السابقني، و احلسن و املزية إمنا جاءا من النظم 

أي من حسن الصورة البيانية : قوة ترتيب بعضها علی بعض، کما جاء من حسن اللفظو
حيث أسند السيل إلی الشعاب دون األنصار، ... سالت عليه شعاب احلي: يف قول سبيع

ی الکثرة، فيه إشارة السند إلی احملل لکثرة تلبسه به، وألن الشيء الواقع يف حمل إن کثر أ
هي استعارة مجيلة حيث استعار سيالن السيول اليت يف األباطح لسري ا مألت املکان، ووأ

اشتعل و «:الذبل سرياً حثيثاً هو غاية يف السرعة مع لني و سالسة، و نظري هذا قوله تعالی
  )69: م.ن(الشرف للنظم و اللفظ معاًفاحلسن و املزية و) 4/مرمي(»الرأس شيباً

أي من حسن الصورة  -املزية من النظم جاء أيضاً من حسن اللفظفکما جاء احلسن و    
أجراس م يعنون نطق اللسان وهبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة وألم مل يوج -البيانية

ن الصورة اليت حتدث يف هم يريدوکالواضعة فيما أن يقولوا اللفظ واحلروف، ولکن جعلوا 
وإمنا الشعر ... لذي عناه اجلاحظ عندما قالاخلاصة اليت حدثت فيه، ويعنون ااملعنی، و
  )299: ن.م(ضرب من التصويرصياغة و

.. اللفظ أي من جهيت مسائل علم املعاينن جهيت النظم واملزية يف هذا النوع مفاحلسن و   
إن کان التأثري األکرب مع اآلخر يف االرتقاء بالنظم، و فنون البيان، فقد تعاون کل منهماو

  .يف املزية للنظم

 املستوی العايل من النظم 6-3

أما املستوی العايل من النظم فهو ما أشار اليه عبدالقاهر عندما حتدث عن النمط العايل    
اعلم أن مما هو أصل يف أن يدق و« :الذي يتحد يف الوضع و يدق فيه الصنع حيث قال
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و يدخل أن يتحد أجزاء الکالم .. النظر، و يغمض املسلک يف توخي املعاين اليت عرفت
بعضها يف بعض، و يشتد ارتباط ثان منها بأول، و أن حيتاج الی أن تضعها يف النفس 
وضعاً واحداً، و أن يکون حالک فيها حال الباين يضع بيمينه ههنا يف حال ما يضع 
بيساره هناک، نعم و يف حال ما يری مکاناً ثالثاً و رابعاً يضعهما بعد األولني، و ليس ملا 

علی هذا الوضع حد حيصره، أو قانون حييط به، فإنه جييء علی وجوه شتی  شأنه أن جييء
  :کقول البحتری و أحناء خمتلفة، فمن ذلک تزاوج بني معنيني يف الشرط و اجلزاء معاً

  إذا ما ی الناهي فلج يب اهلوی      أصانت الی الواشي فلج ا اهلجر

  )64: م.ن(                                                                  

االزدواج و املزاوجة لغة اقتران الشيئني، و قد زاوج الشاعر بني ی الناهي و إصاختها    
  .الی وشي الواشي الواقعني يف الشرط و اجلزاء، فرتب علیهما جلاج شيء

فعبدالقاهر يری أن هذا النمط هو أرقی مستوی يف فن تأليف الکالم اإلبداعي، و هو    
الذي يراعي فيه مؤلفه حال الکلمة مع أخواا، و يراعي شدة ارتباطها جباراا، و يکون 
املؤلف من القدرة حبيث يضع الکالم يف نفسه وضعاً واحداً، و يتصرف يف ترتيبه و تنسيقه 

کما يتصرف الباين املاهر يف تنسيق أبنيته و تزويقها، حبيث تبهر من ينظر بإبداع رائع، 
اليها، کذلک املؤلف املاهر يعرف کيف ينسق کلماته املؤلفة، و يضع کال منها يف موقعها 
املالئم هلا الذي اقتضاه املقام حبيث لو حولت کلمة عن مکاا و أبدل ا غريها ترتب 

  .ا ذهاب رونق البالغةعليه إما فساد املعنی و إم

  :فمثالً يف قول البحتري السابق   

  إذا ما ی الناهي فلج يب اهلوی           أصاخت الی الواشي فلج ا اهلجر

کانت مقدرة الشاعر يف أنه زاوج بني ی الناهي و إصاختها الی شوی الواشي    
نا کانت الرباعة والوصول الواقعني يف الشرط و اجلزاء، فترتب عليهما جلاج شيء، و من ه
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الی أعلی مستوی يف التأليف اإلبداعي للکالم حيث إن الشاعر کان خبرياً مبا أراد أن يعرب 
عنه قديراً علی صوغ العبارة يف أعلی مستوی من التأليف، ألنه عندما ذکر الشرط و رتب 

ما رتب علی  عليه جلاج اهلوی به قدر يف نفسه أن يذکر اجلواب مرتباً عليه شيئاً مثل
فلج ا اهلجر، و هنا يکون التأليف يف أعلی درجاته، و هکذا دق الصنع : الشرط، فقال

  .يف باقي األمثلة فجاد تأليفها و تنسيقها

السر يف جودة هذا اللون و عدم اجلودة يف غريه من التعبريات أن کل إنسان يشعر و   
عور، فالعبارة ختتلف باختالف شعور شعوراً خاصاً به، و جييء کالمه معرباً عن هذا الش

  .اإلنسان املعرب، و باختالف قدرته علی التعبري عن انفعاالته النفسية

فاالنسان العادي يشعر شعوراً عادياً، و يکون تعبريه عادياً کذلک، أما البليغ و الشاعر    
يلمح تشعبة، واطر عميقاً، و الفکرة مفيشعر کل منهما مبا ال يشعر به غريه، إذ  يشعر باخل

الصالت بني املعاين و بني العبارة عنها، فيجيء کالمه معرباً عن هذا الشعور أدق تعبري، و 
کلماته متخرية منتقاة غري عادية، و من هنا خيتلف التعبري، و جيود أسلوب أکثر من 

  .أسلوب

کان عنی، وضاه املقام، و استدعاه املعبدالقاهر يری أن أي فن من فنون البالغة متی اقتو   
  .موفياً بالغرض مکمالً للنظم، فهو من البالغة يف الصميم، و من النظم يف الواسطة

ء مما جتدر اإلشارة إليه أنه مهما وصل النظم إلی أرقی مستوی، و کان من نظم البلغاو
األدباء و الشعراء فهو دون نظم القرآن الذي فاق نظمه کل نظم، و مسا أسلوبه علی کل و

  .کانت بالغته فوق مقدور اإلنس و اجلنأسلوب، و 

احلق أن اإلمام عبدالقاهر برهن علی أنه صاحب ذوق ممتاز، و قرحية وقادة تدرک و
تی إنه ليحس أن املعنی يتأمل أسرار اجلمال، و متيز الفروق الدقيقة بني صور الکالم، ح

ينکره قول يتظلم منه املعنی ورهاً نابياً، مما أتی مستکو. يتظلم إذا مل يؤد بالعبارة املالئمةو
  :أيب متام
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  قريب الندی نائي احملل کأنه         هالل قريب النور ناء منازله

سبب االستکراه أن املعنی ينبو عنه أنه يوهم بظاهره أن ههنا أهلة ليس هلا هذا و
و ذلک حمال، فالذي يستقيم عليه احلال أن  -أعين أنه ينأي مکانه و يدنو نوره -احلکم

  :يت به معرفاً علی حده يف قول البحتریيؤ

  کالبدر أفرط يف العلو و ضوؤه        للعصبة السارين جد قريب

  )51 -50: ت.الشني، د(                                                        

 :تالقَى عبد القاهر اجلرجاينُّ مع اللغويني احملدثني  -7

الفريد وفكره املستنري مع املفكِّرين الغربيني، ولوحاته القاهر مبنهجه  يلتقي عبد   
م يف حديثه عن کثري من القضايا اللغوية الرائعة رغم اتساع بساط الزمن بينه وبينه

  :خاصة ظاهرة النظمو

تتفق اللسانيات املعاصرة على نقطة، هي أن الكلمات ال معىن هلا، وليس هلا إال 
عالقات الكلمة ضمن اخلطاب مع الكلمات األخرى يف السلسلة وهذا يعين أن . وظائفها

  . الكالمية، هي اليت حتدد معىن الكلمة، وال معىن للكلمة خارج اخلطاب
إن هذا الفهم للنحو هو الذي يضمن الكشف عن املعىن الداليل النحوي يف اخلطاب وعن 

ه النحاة العرب قدميا اال ما الوظيفة الشعرية للنحو يف النص، إال أن هذا الفهم قد ابتعد عن
ندر منهم وخري مثال على ذلك هو عبد القاهر اجلرجاين الذي سعى إىل كشف أمهية 

فسلط األضواء على بعض النصوص القرآنية . النظم، وما النظم إال توخي معاين النحو
رر والشعرية اليت متثل طبقة عليا من الفصاحة والبالغة وحاول البحث عن سر مجاليتها، وق

دالئل (ان اجلرجاين يف كتابه . أنه يف النظم مدركا بذلك الوظيفة الشعرية والداللية للنحو
رأى يف النحو ذاك األساس الذي يفرق بني األساليب املختلفة من الكالم فتبدو ) اإلعجاز
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من منظور النحو املعياري أساليب متساوية كالتقدمي والتأخري واإلخبار بالوصف أو 
  . فعلاإلخبار بال

وقد ترددت فكرة حنو الشعر وشعر النحو اليت تدور يف الفلك نفسه عند جاكبسون يف 
كتابة قضايا الشعرية، فلفت انتباهي ذلك التقارب يف األفكار بني عاملني تباعدا زمانا 

  .ومكانا 

قد تنبه عدد من احملدثني للطفرة اليت أحدثها اجلرجاين يف منهج البحث النحوي العريب ، 
ولقد آن ملذهب عبد القادر أن حييا وأن يكون هو سبيل «: إبراهيم مصطفى . قال د إذ 

البحث النحوي ، فإن من العقول ما أفاق حلظة من التفكري والتحرر وان احلس اللغوي 
أخذ ينتعش ويتذوق األساليب ويزا بقدراا على رسم املعاين والتأثري ا من بعد ما عاف 

أمحد . وقال د) 20-26: 1959مصطفی، (» ئم زخارفهاالصناعات اللفظية وس
خيتلف منهجه عن منهج النحاة يف حبثه األساليب النحوية كما خيتلف يف فهمه « : مطلوب

وتفسريه هلذه األساليب اختالفا كبريا فقد أعطى هذه املوضوعات حياة فقدا على يد 
رة ضيقة تنحسر يف اإلعراب الذين قللوا من قيمة النحو وزهدوا فيه أو نظروا إليه نظ

قانون تأليف الكالم « : ومنهم من رأى أن النحو هو) 58: 1973مطلوب، (» والبناء
وبيان لكل ما جيب أن تكون عليه الكلمة يف اجلملة واجلملة مع اجلمل ، حىت تتسق العبارة 

وبناء على ذلك تظهر خصوصية ) 10: 1947الصعيدي، (»، وميكن أن تؤدي معناها
اجلرجاين للنحو إذ انه جتاوز أواخر الكلم وعالمات اإلعراب وبني أن الكالم نظم، نظرة 

     وأن رعاية هذا النظم واتباع قوانينه هي السبيل إىل اإلبانة وإإلفهام 

وقد اقترب مفهوم اجلرجاين للنحو وعالقته باألساليب اللغوية من مفهوم جاكبسون،    
  : و، ويظهر هذا التقارب يف مجلة أمور منهاوما قاله عن الوظيفة الشعرية للنح

: إذ يقول اجلرجاين: التفريق بني املستوى املعجمي واملستوى النحوي للغة :أوال
وضرب … ضرب أنت تصل منه إىل الغرض لداللة الفظ وحده : الكالم على ضربني «
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). 173: 1984اجلرجاين، (» آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض لداللة اللفظ وحده
إن األلفاظ املفردة اليت هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانيها «: وقال يف موضع آخر

  )273: م.ن(»يف أنفسها ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض فيعرف فيما بينها من الفوائد

 بداللة الكالم عليه يدل وما للفظ املعجمي املعىن بني املتقدم كالمه يف يفرق فهو      
 بعض إىل بعضه بضم الكالم فهم خالل من يتحقق الذي النحوي املعىن وبني وحده اللفظ

  .  للغة النحوي املستوى بواسطة املعىن فيظهر األلفاظ، بني النحوية العالقات حبسب

أما جاكبسون فقد تنبه إىل هذه الثنائية القائمة بني املستوى املعجمي املادي للغة وبني 
جاکبسون، . (ون بأا واقعة بنيوية موضوعيةاملستوى النحوي هلا وقد وصفها جاكبس

1988 :364 (  

إن املزية يف قوله : إذ قال اجلرجاين يف هذا املعىن: ترجيح النحو على ضروب ااز :ثانيا
ليس لالستعارة وحدها ولكن لنظم العبارة وجميء الرأس فاعال و ) واشتعل الرأس شيبا: (تعاىل

). 69: 1984اجلرجاين، . (لذهبت تلك املزية) شيب الرأساشتعل (متييزا ، ولو قيل ) الشيب(
انتهى إىل أن االستعارة والتشبيه وسائر ضروب ااز ال يتصور أن يدخل شيء منها يف الكلم 

  )87: ت.بدوي، د. (وهي أفراد مل يتوخ فيها حكم من أحكام النحو

و حتل حمل أما جاكبسون فقد اقترب من هذا املعىن كثريا إذ رأى أن صور النح 
بال (إن صور النحو يف قصيدة : (إذ قال) بال صور(اازات، وضرب مثال لذلك قصيدة 

القصائد الغنائية } كذا{وتعترب . هيمنة وهي اليت حتل حمل اازاتهي اليت تصري م) صور
شأا شأن أنشودة معركة هوسيت ، أمثلة بليغة عن االستخدام احملتكر ... لبوشكن

  ) 71: 1988جاکبسون، . (النحويةلألدوات 

لقد حتدث اجلرجاين عن النظم وصلته بالنحو لكنه مل يرد : الوظيفة الشعرية للنحو :ثالثا
بل أراد ذلك  –كما تقدم –النحو اجلامد والقوانني واحلدود اليت وضعها علماء النحو 
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، وتقدمي  العلم الذي يكون األساس يف التفريق بني األساليب اللغوية من فصل ووصل
وتأخري، وذكر وحذف وغريها فالفرلق بني هذه األساليب ليس فرقا يف احلركات وما 
يطرأ على الكلمات وإمنا يف معاين هذه العبارات حيدثها ذلك الوضع والنظم الدقيق لذا مل 

 اجلرجاين،. (يكن هدفه معرفة قوانني النحو وحسب بل فيما تؤدي اليه هذه القوانني
 قول حلل ما وأروع النصوص بعض على السابق كالمه اجلرجاين طبق وقد )64: 1984

  :  برد بن بشار

ـِنا ـُه**    كأن مثار النقعِ  فوق رؤوس   وأسيافنا ليلٌ اوى كواكب

ـّن اجلرجاين دور العالقات النحوية يف صياغة املفردات يف اجلملة إذ قال هل : (وفيه بي
يتصور أن يكون بشار قد أحضر معاين هذه الكلم بباله أفرادا عارية من معاين النحو اليت 

يف نفسه من غري أن يكون قصد إيقاع التشبيه منه على } كأن{نراها فيها وأن يكون أوقع 
إىل ) فوق(من غري أن يكون قد أراد أن يضيف ) مثار النقع(شيء ، وأن يكون فكر يف 

ويف الواو من ) مثار(من دون أن يكون أراد عطفها بالواو على ) ألسيافا(ويف ) الرؤوس(
من دون أن يكون أراد ) الليل(دون أن يكون أراد العطف ا ، وأن يكون كذلك فكر يف 

) اوى(من دون أن يكون أراد أن جيعل ) اوى كواكبه(ويف ) كان(أن جيعله خربا لـ 
ألشياء بباله إال مرادا فيها هذه األحكام واملعاين مث جيعل اجلملة صفة ا) للكواكب(فعال 

  اليت تراها فيها ؟ 

ليت شعري كيف يتصور وقوع قصد منك إىل معىن كلمة من دون أن تريد تعليقها 
مبعىن كلمة أخرى؟ ومعىن القصد الكلم أن تعلم السامع ا شيئا ال يعلمه؟ ومعلوم أنك 

اين الكلم املفردة اليت تكلمه ا ، فال تقول أيها املتكلم لست تقصد أن تعلم السامع مع
كيف وحمال أن تكلمه بألفاظ ال ) زيد(يف اللغة ، ومعىن ) خرج(تتعلمه معىن ) خرج زيد(

ان النص السالف الذكر يؤكد خضوع الكلمة ) 267: م.ن. (يعرف معانيها كما تعرف
عاين جديدة للكلمة حملوري االختيار والتأليف وما يضيفه النظم من م –عند اجلرجاين 
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تكتسبها بفعل العالقة النحوية بني األلفاظ ، وهو بذلك يؤكد منابع التفسري الداليل 
فالنظم بني ألفاظ البيت أخرجه هذا املخرج ). 102: 1983محاسة، (املتكامل للجملة

  .ولو غريت األلفاظ عن مواقعها لفسد التشبيه 

أما جاكبسون فقد أشار إىل الوظيفة الشعرية للنحو من خالل اختالف الشكل  
النحوي للخطاب من نص آلخر ومن مجلة ألخرى ضاربا لذلك أمثلة كثرية من بينها 

احلياة مجيلة ، وجيمل أن حنيا فإنه من الصعب أن جند يف … إننا حينما نقرأ« : قوله
إال أن االختالف اللساين الذي يضطلع مبهمة … ني املستوى املعريف فرقا بني هاتني اجلملت

التسمية ومن مث مبهمة التجوز النحوي النقلي إىل صورة كنائية عن احلياة بوصفها كذلك 
وهكذا أخذ ) 65: 1988جاکبسون، (» فهي يف حد ذاا مستبدلة بالناس األحياء… 

نحوية وما هلا من أثر جاكبسون يدقق يف النصوص الشعرية مسلطا الضوء على الكيانات ال
امتد نظر جاكبسون أبعد من نظر اجلرجاين إذ . واضح يف بالغة هذه األبيات وشعريتها

قصره اجلرجاين على البيت الشعري الواحد أو املقطع إال أن جاكبسون مد نظره إىل النص 
ه برمته فلم يقصر نظره على البيت الواحد بل امتد إىل القصيدة بأسرها متتبعا ما أمسا

، الذي كثريا ما تكرار ويريد تكرار الصور النحويةومنها ال) بالزخارف النحوية يف الشعر(
  . يكثر يف القصائد امللحمية الطويلة

خنلص مما سبق إىل أن الرجلني قد اتفقا على أن أي تغري يلحق باجلملة من شأنه 
  .إليها الداللةأن يغري املعىن وحييله عن جهته، وأن النحو هو الركيزة اليت تستند 

يلتقي أيضاً اجلرجاين مع دي سوسور يف حديثه عن العالقة القائمة بني الفكر و
واللغة من أن ال كيان للغة إال يف ذهن األفراد، وال وجود لألفكار دون كلمات، وال حياة 
للكلمات دون أفكار، وبأنَّ اللغة أساس الفكر، وهي طريق اإلنسان إىل إدراك احلياة 

حلقيقة، بل إا عنصر من العناصر املهمة يف حياة اإلنسانية مجعاء، تالزِم الفرد يف ومعرفة ا
  .حياته، ومتتد إىل األعماق من كيانه، وتبلُغ إىل أخفَى رغباته وخطراته
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لقد أدرك عبد القاهر اجلرجاين طبيعةَ العالقة القائمة بني الفكر واللغة، وأنَّ هذه العالقة  
ني األلفاظ ودالالا، وبأا قائمة كوجود احلياة يف األجسام احلية، ولتوضيح ذلك طبيعية ب

أُعرج على االتجاه القائل بالفصل بني الفكر واللغة؛ فقد اعتبروا أنَّ العالقة القائمة بني 
ب الفكر واللغة عالقة مباشرة، قائمة بني الرمز وذات الشيء نفسه، وأنَّ تركيب الكالم جي

الفيلسوف (أنْ يكون مساوِيا ملا فيها من أمساٍء للجماد واحليوان، وأصحاب هذا املذهب 
، وهو اتجاه متأثِّر إىل حد بعيد مبا جاء به )العريب جابر بن حيان والفارايب، وابن سيده

  )153: 1983حممد مراد، (الفيلسوف اليوناين) أفالطون(

إنَّ العالقة اللغوية ال : حديثه عن طبيعة العالقة اللغويةيف ) دي سوسري(يرد ذلك ما قاله 
ختلو من الوحدة بني االسم والشيء، ولكن بني فكرة وصورة مسعية، فالوحدة جامعةٌ بني 
االسم والفكرة، والعالقة قائمةٌ بني الكلمة والفكرة اليت هي يف الذهن، وال ميكن أنْ يكون 

  .من الكلمة والشيء وحدة واحدة

رأى عبد القاهر أنَّ األلفاظ ختدم املعاين، واملعاين هي األصل يف أي تعبريٍ لغوي داخل 
يقول . نظامٍ حمكمٍ، فاللغة إذًا غري الفكر، مع وجود تالحمٍ بينها يف ارتباط عضوٍ حمكم

تناسقت ليس الغرض من توايل الكَلم أنْ توالَت ألفاظُها يف النطق، بل أنْ « : اجلرجاين
). 25: 1984اجلرجاين، (»...داللتها، وتالقَت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

نالحظ من النص السابق العالقة العضوية اليت ملسها عبد القاهر بني الفكر واللغة، وعليه 
قوة ترابط  تتوقَّف درجة جناح التعبري اللغوي ودالالته يف إبداعه معىن معينا، وعليها تتوقَّف

ويدلي العالم اللغوي السويسري . األفكار وترابط دالالا مع دالالت الكلمات األخرى
إنه ال كيان للغة إال يف ذهن األفراد؛ وعلى « :دي سوسري برأيه يف طبيعة هذه العالقة قائالً

راد، حممد م(»ذلك فال وجود لألفكار بدون كلمات، وال حياةَ للكلمات بدون أفكار
1983 :154(  
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تنبه اجلرجاين .» !ما يف األلفاظ لوال املعىن، وهل الكالم إال مبعناه؟« : يقول عبد القاهر
إىل هذا الترابط، فأشار إىل اإلعراب واملوسيقا اللفظية، ومجال الصورة وحسنِ األسلوب، 

التخلِّي عن أي  والفكرة والرمز، والتناسق واالنِسجام داخلَ جسمٍ واحد؛ حيث يصعب
ويؤكِّد عبد القاهر دائما على شدة االرتباط . رابط، وإالَّ ضعف التركيب، وانتفَى اإلعجاز

بني الفكر واللغة، وعدم إمكانية الفصل بينهما بفاصلٍ، وبأنَّ عملية التفكري باملعاين سابقةٌ 
أصلٌ يف أنْ يدق النظر ويغمض املسلك يف واعلم أنَّ مما هو : لعملية التفكري باللفظ، بقوله

 ل بعضها يف بعض، ويشتددخد أجزاء الكالم، ويي املعاين اليت عرفت، أن تتحدخوت
ارتباط ثان منها بأول، وأنْ حيتاج يف اجلملة إىل أن تضعها يف النفس وضعا واحدا، وأن 

يف حال ما يضع بيساره هناك، ومن دقيق تكون حالك فيها حالَ الباين؛ يضع بيمينه هاهنا 
/ مرمي(﴿ واشتعلَ الرأْس شيبا ﴾: -تعاىل - ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكَروا قوله

إنَّ عملية نظْم الكالم وترتيبِه ). 265، 308: 1984اجلرجاين، (» مل يزيدوا فيه)4
دا فكرية يف املعاين قبلَ عملية التفكري ضمن الترابط العضوي بني الفكر واللغة تتطلَّب جهو

يف تنظيم األلفاظ وترتيبها حسب ترتيب املعاين يف النفس وتناسق دالالا؛كي تتالقى 
إنَّ عملية «معانيها على الوجه الذي يرتضيه العقل، ويقتضيه علم النحو وقوانينه وأصوله،

  .»نني لغويةتنظيم الكلمات وتركيبه النفساين يخضع لقوا

يف . الكفاية واألداء اللغوي يومسكي بثمانية قرون يف طرح مفهومسبق اجلرجاين تش قدو
تشومسكي ال ختتلفان  القدرتني اللتني وردتا يف نظرية الدكتور الواقع إن الكفاية واألداء

اللغة، فالكفاية تعين ختزين . ا اجلرجانیمكثرياً عن الفطرية والشمولية اللتني حتدث عنه
الدماغ القواعد والقوانني اليت تسري  مفردات وتعابري، وخالل ذلك تتكون خاليا اللغة يف

اخلاليا قادرة على إنتاج عدد غري حمدود من  عليها اللغة، واليت تؤدي إىل أن تكون هذه
حمدود من اجلمل أو القوالب، ولكنها تظل يف  من عدد -عن طريق هذه القواعد  -اجلمل 

اجلمل اليت تناسب  -عملياً  -داخلي، فتربز منها  ون حىت يثريها مثري خارجي أوحالة سك
باملثري واليت تعرب عن  واألداء، هو القدرة على اإلنتاج الفعلي للجمل املرتبطة. هذا املثري

، منذ القرن )دالئل اإلعجاز(القاهر اجلرجاين يف كتابه  قاله اإلمام عبد.. ومثل هذا .معىن
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وإذا كان ال يكون يف الكَلم نظم وال : ) امليالدي  قال الثاين عشر - جري اخلامس اهل
هذا الصنيع وحنوه، وكان ذلك كله مما ال يرجع منه إىل اللفظ  ترتيب إال بأن يصنع ا
بانَ لك أن األمر على ما قلناه من أن .. يكون فيه ومن صفته شيء، ومما ال يتصور أن

، وأن الكلم يترتب يف النطق حسب ترتيب معانيه يف النفس، النظم اللفظ تبع للمعىن يف
ملا وقع يف ضمري وال .. حىت تتجرد أصواتاً وأصداَء حروف معانيها وأا لو خلت من

جيب فيها ترتيب ونظم، وأن يجعلَ هلا أمكنة ومنازل، وأنه جيب  هجس يف خاطر أنه
   )56 -55: 1984اجلرجاين، (بتلك النطق ذه قبل النطق

للمعىن يف النظم، وأن الكلم يترتب يف النطق حسب ترتب  إن اللفظ تبع: قوله: أقول
أن املرء ال يستقبل ألفاظاً دون معان، وغالباً ما تأيت - األول  :معانيه يف النفس يعين شيئني

يف تعابري -غالباً - أنه ينطق األلفاظ - وثانياً . تقوم على معان مركبة األلفاظ يف تعابري
وهذا، يعين أن ) أي العقل(النطق والكتابة حسب ترتيب معانيها يف النفس  تترتب يف

نة)العقل(املعاين هو النفس  مستقرفيه  ، ولن تستقر املعاين يف العقل لوال أن هلا خاليا معي
 قادرة على االستقبال، ولن تكون قادرة على االستقبال لوال أن تكونت فيها مسارب

ولأللفاظ، كمفردات وتعابري تقوم على أساس هيئات تراكيب تكونت للمعاين ) قوالب(
 وهذه املسارب وهذه التراكيب قادرة على التعبري باأللفاظ حسب ترتيب. هذه اخلاليا يف

التركيب  وملّا كانت املعاين غري متناهية فهذا يعين أن هذه املسارب وهيئات. املعاين فيها
جبديد يف املعىن  عاين، وإالّ ملا استطاع متكلم أن يأيتقادرة على توليد ما ال حيصى من امل

جديداً، أو مجعاً بني بعض  الذي يستتبع ألفاظاً جديدة أحياناً، أو ترتيب ألفاظ قدمية ترتيباً
عبد القاهر اجلرجاين سابق  -إذن  .هلا األلفاظ اجلديدة والقدمية مع ترتيب جديد

القاهر  وهنا حيسن أن نالحظ أن عبد .غويةمعرفة هذه النظرة الل لتشومسكي بقرون يف
ألن . العقل يف: ومل يقل) النفس(اجلرجاين قال بأن األلفاظ تترتب حسب ترتب املعاين يف 

وهلذا فاستنفار العبارات يف خاليا من الدماغ ال . العقل ال يتحرك إال إذا حركته النفس
خيتلف ترتيب املعاين يف العقل، ، وهلذا )الوجدان( يكون إال إذا حركت الدماغَ النفس

جمال العلم أو الفكر عن ترتيبهما يف جمال األدب، ألن  يف-وترتيب األلفاظ تبعاً لذلك 
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على تفاوت يف  -كبري عند التفكري العلمي والفلسفي والنقد  النفس تكون مستقرة إىل حد
يكون حفزها .. بنسبة عشر درجات يف املئة إىل عشرين، وبذلك إا تتحرك-استقرارها 

يأيت الفعل مث الفاعل مث .. األلفاظ املستنفرة على ترتيب بسيط، مثالً للعقل حمدوداً، مما يقي
 .خترج إىل الوجود.. وهكذا .يأيت املفعول

  نتيجة البحث -8

إنَّ عبد القاهر اجلرجاين يضع منهجا للفكر البالغي بعامة والفكر اللغوي خباصة من 
، و ميکن تلخيص طريقته يف تناوله قضية "دالئل اإلعجاز"يف كتابه  خالل نظرية النظم

  :النظم فيما يلي

ال تفاضل بني کلمة و أخری يف الداللة علی املعنی قبل دخوهلا يف نظم الکالم  -أوالً
کالظش للموضع  –بأکثر من أن تکون هذه مألوفة مستعملة و تلک غريبة وحشية 

، و امتزاجها أحسن، و مما يکد اللسان أبعد، ألن أو أن تکون حروف هذه أخف - اخلشن
أي ال  - األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، و ال من حيث هي کلم مفردة

يکون بني الکلمتني املفردتني تفاضل يف الداللة علی ما وضعت له الکلمتان فال تکون 
األساس الذي وضعه و هذا . علی معناها) فرس(أدل علی معناها من کلمة) رجل(کلمة

عبد القاهر لبعض مقاييس الفصاحة يف املفردات أفاد منه املتأخرون يف وضعهم ضوابط 
فصاحة املفرد و فصاحة الکالم، إمنا تثبت للکلمة املفردة الفضيلة و املزية إذا الءمت معاين 

ل اليت تليها، بدليل أنک تری الکلمة تروقک و تؤنسک يف موضع، مث تراها بعينها تثق
 .عليک و توحشک يف موضع آخر

ترتيب األلفاظ يف النطق علی حسب ترتيب املعاين يف النفس، و الدليل علی ذلک  -ثانياً
 : ما يلي

  .أن األلفاظ ال تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنطق علی وجه دون وجه  . أ
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أنه لو کان القصد بالقصد بالنظم الی اللفظ نفسه، دون أن يکون الغرض هو   . ب
املعاين يف النفس، مث النطق باأللفاظ علی حذوها لکان ينبغي أال خيتلف حال ترتيب 

اثنني يف العلم حبسن النظم أو غري احلسن فيه، ألما حيسان توايل األلفاظ إحساسا 
 .واحداً، وال يعرف واحد منهما ما جيهله اآلخر

ه صنعة يستعان عليها أن النظم الذي يتواصفه البلغاء، و تتفاضل مراتب البالغة من أجل. ج
بالفکر ال حمالة، و يستخرج بالرؤية، و الفکر و الروية يتعلقان باملعنی أوالً مث باأللفاظ 

  .الدالة علی هذا املعنی
أوعية للمعاين، و هلذا وجب أن تتبع املعاين يف مواقعها،  -کما يقولون -أن األلفاظ. د

ظ الدال عليه أن يکون مثله أوالً فإذا وجب ملعنی أن يکون أوالً يف النفس، وجب للف
يف النطق، و هلذا فإن املعاين هي املقصودة بالنظم و الترتيب قبل االلفاظ، و الفکر يف 
النظم الذي يتواصفه البلغاء إمنا هو فکر يف املعاين، و هلذا جتدک ال حتتاج بعد ترتيب 

  .املعنی يف نفسک الی فکر تستأنفه لتجيء بااللفاظ علی حذوها
  :رج عبدالقاهر من هذا بثمرة تتلخص فيما يأيتو خي

أنه ال يتصور أن تعرف للفظ موضعاً من غري أن تعرف معناه، کما أنه ال يصور أن   . أ
 .تتوخی يف األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيباً و نظماً

أن تتوخی الترتيب يف املعاين، و أن تعمل فکرک فإذا مت لک ذلک أتبعتها  -ب
 ا آثارهاااللفاظ، و قفوت. 

إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسک وجدت االلفاظ مرتبة علی حذوها يف .  ج
نطقک، و مل حتتج الی أن نستأنف فکراً يف ترتيبها، ألن االلفاظ خدم للمعاين، و تابعة 

  .هلا، و الحقة ا

  .أن العلم مبواقع املعاين يف النفس علم مبواقع االلفاظ الدالة عليها يف النطق.  د
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ال نظم يف الکلم حتی يعلق بعضها ببعض، و يبنی بعضها علی بعض، أي بعد عمل -ثالثاً 
الفکر يف املعاين، و اختيار االلفاظ املالئمة هلا، و الدالة عليها، و ترتيبها علی حسب 

و هي أن تربط برباط النظم، و ما هو إال أن : ترتيب املعاين يف النفس، تأيت املرحلة الثالثة
تعمد الی اسم فتجعله فاعالً : عضها ببعض، و تبنی بعضها علی بعض، و معنی هذاتعلق ب

أو تتبع االسم امساً . لفعل أو مفعوالً، أو تعمد إلی امسني فتجعل أحدمها خرباً عن اآلخر
  .علی أن يکون صفة لألول أو تإکيداً له بدالً منه

فظ باعتبار داللته علی املعنی، ان املزية يف النظم من حيث املعنی و من حيث الل- رابعاً
 .الن املراد باملعنی هو املعنی املصور الذي ال وجود له إال بعملية الصياغة و النظم

ان مثرة النظم هي تصوير املعنی، و تصوير املعنی هو اهلدف االساس من النظم، و -خامساً
ألخاذة کالکتابة و أن هذا التصويريتألف يف أروع صوره إذا جاء عن طريق الصور البيانية ا

و قد ضمن ذلک فصالً من دالئل اإلعجاز جعله فصالً يف اللفظ يطلق و املراد به .. ااز
 .غري ظاهره

  :القاهر اجلرجاين وقد توصلت إىل نتائج عدة من خالل البحث يف نظرية عبد

البنية أو (إنَّ عبدالقاهر اجلرجاين من خالل نظرية النظم قد اهتم جبانيب الصحة الداخلية  -1
، وال يخفَى أنَّ اللغة )املقام أو احلال(، والصحة اخلارجية )الصرف والعالقات والتراكيب

  .ظاهرة اجتماعية، تتحدد داللة ألفاظها من خالل السياق ومالبساته
مستوى ما قبلَ : املستوى األول: عبدالقاهر اجلرجاين بني مستويين من مستويات اللغة ربط -2

املستوى الذهين الذي خيتص به علماء : مستوى ما بعد النطق؛ أي: النطق، واملستوى الثاين
النفس أكثر من علماء اللغة، وهو مستوى اختيار املعاين واأللفاظ الدالَّة وانتقاء األفكار، 

ستوى النطق وهي العالقات والتراكيب القائمة على معاين النحو، الذي خيضع لدراسة وم
 .اللغة واختصاصها
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ربط عبد القاهر اجلرجاين بني مستوى ما قبل النطق، واملستوى اللغوي املنطوق، وبني  -3
تلف احلال واملقام والذي تتحقَّق به البالغة، وهو بذلك ربط بني الفكر واللغة، وهو ذا خي

 .دون املعاين" املنطوق"عن سابِقيه حيث اعتبروا وجه اإلعجاز يف األلفاظ 
لقد أخرج اجلرجاين البحث النحوي من مجوده وحرره من قيود الصواب واخلطأ وأضاف  -4

 . وهي عالقة النحو بالداللة . له مسة جديدة حتفظ له الدميومة والتجدد 
اء واللغويني بأفكاره اليت طرحها عن شعر النحو ان ما أثاره جاكبسون من اهتمام العلم -5

وحنو الشعر ، وكشفه احلجاب عن شعرية النحو ، فقد سبق أن أشار إليه اجلرجاين يف 
كتابة دالئل اإلعجاز إشارة جمملة وهذه نقطة التقاء كبرية بني اجلرجاين وجاكبسون نتج 

 : عنها نقاط التقاء أخرى منها
ترجيح الصور النحوية  -ب. ملعجمي واملستوى النحوي للغة التفريق بني املستوى ا -أ 

  .وشعريتها على ضروب ااز 
تالقَي عبد القاهر اجلرجاين مع علماء اللغة احملدثني بفكره الفذِّ داخل جمال البحث اللغوي  -6

يف قضية العالقات القائمة بني الفكر واللغة من أن ال كيان للغة إال يف ذهن األفراد، وال 
وجود لألفكار بدون كلمات، وال حياة للكلمات بدون أفكار، وبأنَّ اللغة هي أساس 

  .الفكر، وأا طريق اإلنسان إىل إدراك احلياة ومعرفة احلقيقة
والشمول من جهة وبني الكفاية واألداء من جهة أخرى، وهذان  ال فرق كبرياً بني الفطرية -7

  .بثمانية قروناجلرجاين تشومسكي  املفهومان سبق ما

 : ادرــاملص

  .لسان العرب، طبع دار املعارف). 1988( حممد بن مکرم ابن منظور،

  .1مدخل إىل كتابي عبدالقاهر اجلرجاين، القاهرة، مكتبة وهبة، ط). 1998(أبو موسى، حممد

العامة للتأليف و عبدالقاهر اجلرجاين و جهوده يف البالغة العربية، املؤسسة املصرية ). ت.د(أمحد بدوي، أمحد
 .2الترمجة و الطباعة و النشر، ط

 .5إعجاز القرآن، حتقيق السيد أمحد صقر، مصر، دار املعارف، ط). 1981(الباقالين، أبوبکر بن الطيب

  .، القاهرة، زهراء الشرق) يف العالقة بني البنية والداللة(دراسة لغوية تطبيقية ). 1997(حبريي، سعيد
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  ).رسالة ماجستري(عبدالقاهر اجلرجاين لغويا،  القاهرة ، ). 1974(البدراوي، زهران

  .هارون، ط دار اجلبل البيان والتبني، حتقيق عبدالسالم). ت.د(جاحظ، 

  .قضايا الشعرية، ترمجة حممد الويل ومبارك حنون، دار توبقال للنشر). 1988(جاكبسون، رومان

  .وعلق عليه حممود شاكر، القاهرة،  مكتبة اخلاجنيدالئل اإلعجاز، قرأه ). 1984(اجلرجاين، عبدالقاهر

  . 1النحو والداللة مدخل إىل دراسة املعىن النحوي، ط). 1983(محاسة، حممد

  .1إحسان عباس، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط: معجم األدباء، حتقيق). 1993(احلموي، ياقوت 

ثالث رسائل يف اإلعجاز، حتقيق خلف اهللا  بيان ىف إعجاز القرآن، ضمن). 1976(اخلطايب، حممد بن حممد
  .وسالم، مصر، دار املعارف

تطور النقد العرىب إلی آخر قرن الرابع اهلجري ، مصر، دار  أثر القرآن ىف).  1952(سالم ، حممد زغلول
  .3املعارف ، ط

  .النحو اجلديد، دار الفكر العريب). 1947(الصعيدي ، عبد املتعال 

  .1دراسات يف البالغة العربية، منشورات جامعة قان يونس، ط). 1997 (غريب عالم، عبدالعاطی

  .2احمليط ، نشر مؤسسة الرسا لة ، ط القاموس). 1987(الفريوز ابادى، حممد بن یعقوب 

وزارة : يف أبواب التوحيد و العدل، حتقيق أمني اخلويل، مصر). 1960(القاضی عبداجلبار بن أمحد اهلمدانی
  .القومي، دار الکتب الثقافة و اإلرشاد

  .اخلصومات البالغية و النقدية يف صنعة أيب متام، طبعة دار املعارف). ت.د(الشني، عبدالفتاح

  .نظرية النظم وقيمتها يف الدراسات اللغوية، دمشق، دار الفكر). 1983(حممد مراد، وليد

  .علم الداللة، دار العروبة، الكويت). 1982(خمتار عمر، أمحد

  .1عبد القاهر اجلرجاين بالغته ونقده، الکويت، وكالة املطبوعات، ط). 1973(مطلوب، أمحد

***  
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  امياـــة مقـم اللغـتعلي

 -----  

  اجلزائر –جامعة األغواط  - شيباين الطيب: األستاذ

 ------  

  :ملخص البحث

املقام مكون أساسي يف مفهوم اخلطاب، وعلى هذا فالنظر إىل اخلطاب ال يكون   
واهلدف من تعليم اللغة العربية مقاميا . إال بالنظر إىل املقام التواصلي الذي أنتج فيه

هو الوصول باملتعلم إىل توظيف علوم اللغة يف حياته توظيفا يقضي احلاجات وحيقق 
النحو بالبالغة ،إذ يكتسب املتعلم ما يكفيه الستعمال ويكون ذلك  بدمج . الغايات

اللغة استعماال صحيحا حيث ال خيرج كلمة حىت يعرف مقامها فيختار اللفظ الذي 
وبغيابه وغياب املقاصد ال ميكن االستدالل .هو أخص به وأكشف عنه، وأمتّ له

، ويكون كمال بكالم املتكلم على ما يريده، ألن سر الكالم وروحه يف إفادة املعىن
  . هذه اإلفادة يف البالغة

  :توطئة

إنّ الوقوف بالدراسة اللّسانية عند حدود بنية اللّغة، ال ميكّن من فهمها والوقوف   
على أكرب قدر من حقائقها ، لذلك تدعو الدراسات احلديثة وعلى رأسها التداولية 

عن ذلك تدارك جانب  وقد ترتب. إىل ضرورة أن تشمل الدراسة وظيفتها التواصلية
وأثره يف خمتلف االستعماالت ) املقام(مهم أمهله املنهج البنيوي، ويتمثل يف السياق 
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اجتاها يف الدراسات اللسانية يعىن بأثر التفاعل التخاطيب " اللغوية، حيث تعترب التداولية
تعلّقة يف موقف اخلطاب، ويتتبع هذا التفاعل دراسة كل املعطيات اللغوية واخلطابية امل

  .  1"بالتلفّظ وخباصة املضامني واملدلوالت اليت يولّدها االستعمال يف السياق

السياق عملية شاملة تستدعي كلّ ما حييط باخلطاب من عناصر تساعد على ضبط   
. املعىن، فيستغلّها املتكلم باعتبارها آليات تكشف عنه مبتغاه من مقاصد وأهداف

حسب تنوع السياقات من حلظة إىل أخرى يف جمرى  وتتنوع هذه املقاصد واألهداف
، ويوجد 2اخلطاب، والسياق حييل على الوضعية اليت متنح اخلطاب متاسكه وترسخه

وال خيفى عليك أنّ مقامات الكالم  «: نوعان من السياقات كما يقول السكاكي
ومجيع ... لتعزيةمتفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام ا

مث إذا شرعت يف الكالم فلكل كلمة مع صاحبتها مقام ... ذلك معلوم لكلّ لبيب
وارتفاع شأن الكالم يف رباب احلسن والقبول، ...ولكلّ حد ينتهي إليه الكالم مقام

واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به وهو ما نسميه مقتضى 
الكالم أن السكاكي يفرق بني نوعني من السياق، ما نالحظه من هذا .3»احلال

وهو ما يهمنا يف هذه الدراسة، " مقام اخلطاب"السياق املتعلق مبقامات الكالم
والثاين وهو . ويندرج حتته السياق الثقايف، والسياق العاطفي ، والسياق االجتماعي

يرتبط بتنظيم وهو الذي " فلكل كلمة مع صاحبتها مقام:"السياق اللغوي حيث يقول
  .وحدات الكالم، املتمثلة يف العالقات الصوتية، والصرفية، والنحوية، واملعجمية

  :املقام -1

                                                        
 19، إبراهيم مصطفى صإحياء النحو 1
  196الوصائل يف حتليل احملادثة الدكتور خليفة امليساوي ص 2
 256مفتاح العلوم السكاكي ص 3
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هو املناخ أو اجلو العام الذي يتم فيه احلدث الكالمي، وهو يشمل الزمان    
واملكان، واملتكلم والسامع، واألفعال اليت يقومون ا ، وخمتلف األشياء، واحلوادث 

جمموع الظروف االجتماعية أو العالقات "هلا صلة باحلدث الكالمي ، وهو اليت 
االجتماعية، اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار لدراسة العالقات املوجودة بني السلوك 

من خالل هذا الكالم نرى أنّ املقام يلعب دورا .  1"االجتماعي والسلوك اللغوي
للغة وليدة اتمع واالحتكاك بني أفراده، بارزا يف حتديد معىن اخلطاب، ذلك ألن ا

لذلك أكّد علماء اللغة أن اللغة نشاط اجتماعي لإلنسان وبالتايل يكون املقام متمما 
فال ميكن أن نتحدث عن داللة عناصر . للمعىن وال ميكن االستغناء عنه يف تفسريها
إذ حيصر عدد املعاين  الذي ترد فيه) املقام(اخلطاب دون األخذ بعني االعتبار السياق 

إن استعمال "املمكنة من جهة ويساعد على تبين املعىن املقصود من جهة أخرى 
صيغة لغوية حيدد جمموعة من املعاين وبإمكان املقام أن يساعد على حتديد عدد من 
املعاين ، فعندما تستعمل صيغة يف سياق ما فإنها تستبعد كلّ املعاين املمكنة لذلك 

اليت مل تشر إليها تلك الصيغة ، والسياق بدوره يستبعد كل املعاين املمكنة السياق، و
   2"لتلك الصيغة اليت ال حيتملها السياق

  :العناصر املكونة للمقام -2

يقوم املقام على مجلة من العناصر اليت تكونه يف فهم وحتليل اللغة يف ضوء رصد    
  :3عالقتها بالسمات والتغريات اليت جتري فيه وهي

 .شخصية املتكلم أو السامع ، وتكوينهما الثقايف وانتمائهما االجتماعي .1

                                                        
 61-60علم الداللة إطار جديد ،باملر ص 1
 47حتليل اخلطاب، ج ب براون ، وج بول ص 2
 339علم اللغة ، السعران ،ص  3
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 .موضوع اخلطاب ، أو مايدور حوله الكالم .2
هدف النص الكالمي وغايته املتوخاة يف املشتركني يف الكالم، كاإلقناع أو  .3

 ...اإلغراء أو السخرية أو النقد
سلوك اللغوي ملن العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة، وال .4

يشارك يف املوقف الكالمي كمكان الكالم، وجنس املتحدثني ، وكل ما 
 .يطرأ يف أثناء الكالم

موقع الكلمات من التركيب اللغوي ،ومستوى ذلك التركيب من حيث  .5
 . قربه أو بعده من القواعد املقررة يف النظام اللغوي املعني

 :واملصاحبة للمقامالعوامل املساعدة يف فهم الرسالة  -3

أوىل علماء اللغة عناية خاصة بالظواهر املساعدة يف فهم الرسالة وأدركوا دورها 
البارز يف حتديد ما حتمله من دالالت خمتلفة، وترتبط تلك الدالالت يف كثري من 

  :األحيان بالطريقة اليت يتكلم ا األفراد يف تفاعالم وهي
 :التنغيم .1

ر الصويت الذي تقال به اجلملة حبسب ما يقتضيه املقام يقصد بالتنغيم اإلطا   
التواصلي ، وهو يف اللغة العربية يقوم بوظيفة متييزية واضحة بني اجلمل التقريرية 

فاجلمل العربية :"واجلمل االستفهامية، واجلمل املنفية، كما يقول األستاذ متام حسان
. لنغمية ذات أشكال حمددةتقع يف صيغ وموازين تنغيمية هي هياكل من األنساق ا

فاهليكل التنغيمي الذي تأيت به اجلملة االستفهامية ومجلة العرض غري اهليكل التنغيمي 
معىن هذا الكالم . 1"جلملة اإلثبات وهن خيتلفن من حيث التنغيم عن اجلملة املؤكدة

ون أن التنغيم يساعدنا على التفريق بني األساليب ، وذلك أن اجلملة الواحدة قد يك

                                                        
 .126العربية معناها ومبناها ،ص 1
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هلا أكثر من معىن يف أكثر من مقام على الرغم من تشاها من حيث التركيب، حيث 
يساهم التنغيم ويساعد على إزالة اللبس عن معىن اجلملة، وعلى إدراك الفرق بني املعاين 

وقد أشار األستاذ أمحد املتوكل يف هذا الصدد إىل أن التنغيم الذي تأخذه اجلملة، يف .
غيم املطابق لقوا اإلجنازية احلرفية حبيث تأخذ اجلملة اخلربية تنغيما تنازليا العادة ، هو التن

كما أن تنغيم اجلملة خيتلف . يف حني أن تنغيم اجلملة االستفهامية تنغيم تصاعدي
باختالف القوة اإلجنازية املستلزمة مقاميا؛ فتنغيم اجلملة االستفهامية املقصود بإجنازها جمرد 

ختالفا بينا عن تنغيم اجلملة االستفهامية املقصود بإجنازها االلتماس أو السؤال خيتلف ا
  :ومثال ذلك ملن نراه يضرب أباه.1...اإلخبار أو األمر

  أتضرب أباك ؟
فحينما يتلفظ املرسل ذا امللفوظ ، يف هذا املقام التواصلي ، فإن مراده ال يكون هو 

فبالرغم من أن هذه اجلملة استفهامية يف لفظها .حتقيق السؤال، بل اإلنكار والزجر
فإا ال حتمل معىن االستفهام وإمنا معناها التوبيخ  الذي يشتقه املتلقي من التنغيم 

  . ه املرسل هذه اجلملةالصويت الذي يؤدي ب

 :النرب .2

يقصد بالنرب الوضوح والربوز الصويت لفونيم أو مقطع إذا قورن ببقية الفونيمات أو    
  .املقاطع األخرى نتيجة درجة ارتفاع الصوت

للنرب دور هام يف اللغة ، فكلّ متحدث بلغة ما، يضغط على بعض املقاطع فيها، وكلّما   
 آخر أدى ذلك إىل تغير داللة الكلمات أو الصيغة الصرفية، أو انتقل النرب من مقطع إىل

  :مثال ذلك اجلملتني التاليتني.املعاين يف امللفوظات

  .1. .. أعطيت هندا كتابا

                                                        
 57-56اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ، أمحد املتوكل ،ص 1



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

96 
 

  .بنرب كتابا. 2. ..كتابا أعطيت هندا 

  .هناك فرق يف املقصد بني هاتني اجلملتني حيدده املقام

القصد يف اجلملة األوىل هو إخبار املخاطب مبعلومة جديدة غري متوفرة لديه، لذلك أخر    
يف حني أنّ تصدره يف اجلملة الثانية والنرب عليه آيل إىل أنّ القصد من إنتاجها . املفعول

ينبغي أنك أعطيت هندا : تصحيح إحدى معلوماته باعتبار أنّ هذه اجلملة ردا على اجلملة
  . قلما

  :الوقف -3

هو قطع الصوت آخر الكلمة زمنا ما، أو هو قطع الكلمة عما بعدها، وهو من   
وهو الذي . الظواهر الصوتية ذات الشأن يف توجيه املعىن على مستوى التركيب

يساعد على تقسيم الكالم إىل دفعات كالمية، تعترب كل واحدة منها إذا كان 
الوقف نستطيع أن منيز بني الدالالت  فبمساعدة.معناها كامال فعال إجنازيا

  :املختلفة اليت حتملها اجلملة التالية
  .ال بارك اهللا فيك

إذا نطقنا ا بدون توقف فاجلملة تعين الدعاء على املخاطب بأن ال يبارك اهللا   
أما إذا نطقنا ا بتوقف قليل بعد ال فيكون املعىن ردا على املخاطب بالنفي .فيه 

  . دعاء له بأن يبارك اهللا فيهعلى طلبه، وال

   :املرافقات السيميائية -4

وهي استخدام احلركات واإلشارات أثناء الكالم حنو ، الغمز بالعني   
واإلشارة باليد وتقطيب احلاجبني وكل ما يسمح بتحقق القصد الذي 
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نرغب أن نبلغه للمتلقي، شريطة إتقاننا هلا عند مرافقتها للكالم ، وفهم 
  .مراد املتكلم من حركة أو إشارة يقوم ا أثناء عملية التواصلاملتلقي  

  : التعليمية اللغوية -4

 منشهدت التعليمية اللغوية يف العقود األربعة األخرية خاصة تطورا كبريا، ليس      
الناحية التطبيقية أيضا، هذا التطوير أورث  منناحيتها املنهجية وحسب؛ ولكن 

التعليمية اللغوية رصيدا معتربا من اجلهود اليت يلورت يف مؤلفات منهجية نظرية 
اإلجنليزية والفرنسية واألملانية : وتعليمية تطبيقية، أخذت ا لغات عديدة، من مثل

من طرائق تعليم  حيث عملت هذه اللغات مبا توصلت إليه هذه اجلهود... واإلسبانية
اللغة ملختلف فئات املتعلمني على خمتلف مستويام وحاجام اللغوية والتعليمية 
املنوطة ذه العملية؛ وهو األمر الذي جعل هذه اللغات حتظى بانتشار واسع على 

  .األلسنة يف خمتلف جهات العامل
لغوية يف الوقت هذه اجلهود استغالال كامال إىل أن توصلت التعليمية ال استغلت  

احلاضر إىل إرساء مقاييس وأصوال صارت مبثابة القوانني اليت جيب أن يلتزم ا 
القائمون على التعليم اللغوي يف بناء الربامج وانتقاء الطرائق وحتديد مجلة الوسائل 

وصارت بذلك ملتقى ختصصات علمية خمتلفة؛ سامهت يف .اليت تكفل تعليما ناجعا
  :عها، تبحث يفتشكيلها وضبط موضو

جممل املعارف اللسانية : ، أي)طبيعة اللغة موضوع التعلم(احملتوى املعلّم  .1
  . النظرية والتطبيقية

الرغبة االستعداد (قدراته املعرفية وخصائصه الوجدانية والفردية : املتعلم .2
  ... ).احلاجة، الذكاء، املوقف، الشخصية، العمر، اجلنس، احمليط

  .داف املنشودة من تعلّم اللغةالغايات اللغوية واأله .3
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  .معرفة آليات التعليم واالكتساب وكيفيات التحصيل اللغوي اجليد .4
  .معرفة طرائق التعليم املختلفة وأساليبه وأمناطه ووسائله .5
تقييم كفاءات املتعلمني وقياس مهارام : آليات التقييم واالختبار، أي .6

  .املكتسبة
  حقيقة تعليم اللغة العربية  -5

احلقيقة أن كل ما يركّز عليه يف تعليمية اللغة العربية ألبنائها ولغري الناطقني ا؛ وكل ما    
ميكن ذكره من إفادا يف جمال تعليم اللغة العربية، هو حماوالت تيسري قواعد النحو 
والصرف واليت مل تصل مع الكم اهلائل من الدراسات املُقدمة يف هذا املسعى إىل تسهيل 

املادة اللغوية فعليا، بل اكتفت تلك البحوث بترسيخ فكرة أن الفشل يف تعلّم  مأخذ هذه
  .العربية وأخذها ونشرها، حمكوم بصعوبة قواعدها النحوية والصرفية

واحلقيقة أنه ال ختلو لغة من صعوبة يف قواعد نظامها النحوي والصريف وكثرة االستثناءات 
  .فيها

كوا مثل معرفية وذهنية جيب متثلّها الكتساب لغة أما القواعد يف حد ذاا من حيث 
صحيحة؛ فهي يف كل اللغات قابلة للتعلّم واالكتساب؛ ولكن يبقى التفاوت فيما بني 
اللغات يف حتقيق هذا اهلدف واضحا؛ فهناك لغات تعمل على االستنفاذ األقصى لكل 

ملقابل لغات يعيق مسار وهناك با. الطرائق الكفيلة وكل الوسائل املدعمة لتعليم لغتها
تطورها ويغلق أمامها أفق االنتشار، عدم إفادا من الوسائل البيداغوجية والتقنيات اليت 
تقدمها تعليمية اللغة اليوم، هذا إىل جانب التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية املنتهجة؛ 

  .وهذه مسالة كربى تطلب لوحدها مؤمترا أو أياما دراسية مستقلة
 :ليم اللغة العربيةأهداف تع -6

اليت تعتمد ) التواصلية(يهدف تعلّم اللغة العربية إىل إكساب املتعلم القدرة التبليغية 
  :على بناء ثالث كفايات هي
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 : الكفاية اللغوية .1
وهي سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة متييزا وإنتاجا، ومعرفته بتراكيب اللغة،  

  .وقواعدها األساسية؛ نظريا ووظيفيا، واالملام بقدر مالئم من مفردات اللغة
 :الكفاية االتصالية .2

هي قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة تلقائية، أي معرفة كيف يستعمل 
  .بشكل مناسب ألنواع خمتلفة من أفعال الكالمويستجيب 

 :الكفاية القافية .3
هي فهم املتعلم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، حيث يدرك القوانني 

  .االجتماعية واملفاهيم املتبادلة بني األفراد
وعلى معلم اللغة العربية تنمية هذه الكفايات لدى متعلميه من بداية تعليم     

  .إىل ايته ويف مجيع املراحل واملستوياتوتعلّم اللغة 
 :تعليم اللغة مقاميا  -7

على الرغم من التقدم الكبري الذي حصل يف ميدان البحوث اللغوية اللسانية فإنّ    
وحنن نعلم أنّ غاية . عملية التعليم والتعلّم ما زالت ترتكز على اجلوانب الشكلية للغة

تعلّم اللغة هو ممارستها يف كلّ شأن من شؤون حياتنا، وال ميكن فصلها عن املقام، 
ال تؤخذ بعيدا عن الظروف املتعلقة بالبيئة، واملتكلم واملستمع ، ألن اللغة وليدته، ف

وللمقام دور حموري، وأثر بالغ يف إنتاجنا اللغوي شفهيا كان أم كتابيا، كما 
  .وتتدخل يف ضبطه منظومة القيم، والنظم األخالقية ، واالجتماعية

اللغة استخداما  إن متعلمينا حيتاجون إىل تعليم جييدون به فن القول، واستخدام   
صحيحا، فيستطيعون أن يتحدثوا بكالم بليغ يف كل مناسبة مقتضاة ويف كل مقام 
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جيدون أنفسهم فيه، فيستطيعون أن يعبروا عن مرادهم، ومقاصدهم يف أي غرض 
  .شاءوا

وما يالحظ اليوم يف مناهج اللغة العربية االهتمام بالنحو وربطه بالعامل      
، وحصر البالغة واختزاهلا يف البحث عن الصور والوجوه واحلركات اإلعرابية

البالغية جعل أبناءنا يفقدون القدرة على استخدام اللغة كأداة تأثري بل اكتفوا حبفظ 
القواعد وتكديسها يف األذهان دون استخدامها االستخدام الصحيح، وقد توصل 

ة يستنبط من خالل املقام ، العلماء قدماء وحمدثني إىل أن معىن اجلمل يف اللغة العربي
. حيث ال ينحصر يف صيغها الشكلية والصورية، بل يتعداه إىل معان أخرى مستلزمة

وال يتم ذلك إال بربط النحو بالبالغة حبيث يكتسب املتعلم القدرة على استعمال 
اللغة وليس القدرة النظرية، فالنحو من هذه الناحية هو صورة اللغة وبنيتها، أما 

وبذلك تستخدم اللغة .1"غة فهي استعمال اللغة واستثمار نظامها يف احلياة اليوميةالبال
  .مقاميا، فتدغم سالمة التركيب ومجاله وإصابة املعىن يف آن معا

والدرس الذي خيطط يف ضوء علم النحو الشكلي ال ميكن أن ينافس يف فائدته "
ذات داللة ومعىن لدى  الدرس الذي خيطط يف ضوء تعليم اللغة يف مقامات حقيقية

املتعلم وكيف يتعامل مع هذه املقامات يف حياته الشخصية والعملية، ولعلنا لو فعلنا 
  2"ذلك جلعلنا تعلّم النحو عندهم، معىن مقاميا إتصاليا تأثرييا  مقنعا 

ومثال ذلك  الفرق املوجود بني من يعلم لن اداة نصب ، وبني من يعلمها لغاية    
قام الذي ترد فيه وهي أداة نفي يف املستقبل وإن كان ال يهمل أا وظيفية يف امل

  .تنصب الفعل املضارع

                                                        
  .80-79دروس يف اللسانيات التطبيقية ،صاحل بلعيد، ص 1
 .191األساليب مناهج ومناذج يف تعليم اللغة العربية، ص 2
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أما الثاين فيهتم بتركيب . فاألول يهتم بإعراا وإعراب الفعل املضارع بعدها  
  . اجلملة يف أسلوب النفي الذي تستعمل فيه لن 

ال أفعل كذا ، أو سوف : فاألول خيطئ يف تركيب النفي يف املستقبل فقد يقول 
  .ففرق كبري بني التركيبني.سوف لن أفعل كذا ،بدل لن أفعل كذا

إن دراسة التراكيب اللغوية مبعزل عن حميطها ال حتقق أهداف التعبري والتواصل    
وغاياما، وال يفرق األداءات املختلفة عن بعضها ، ألن اللغة واقع اجتماعي حي، 

أا عالقات وأنظمة داخلية تتأثر مبا يكتنفها من وأبنيتها حتدد أوال على أساس 
وحنن دف من خالل التعليم .مؤثرات خارجية ، مث على أساس أا وسيلة للتواصل

إىل حتقيق القدرات اللغوية للمتعلمني حىت يتمكنوا من ممارستها يف وظائفها الطبيعية 
النحو بالبالغة بنظرة وهنا تأيت أمهية ربط . العملية صحيحة يف خمتلف شؤون احلياة

الوصل ال الفصل وهو ما يسمى بالنظم عند إمام البالغة العربية عبد القاهر اجلرجاين 
وليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو : "حيث يقول

وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت جت فال تزيغ عنها وحتفظ الرسوم 
  1..."ال ختل بشيء منهااليت رمست لك ف

وجنده يف موضع آخر يؤكد على معاين النحو يف ارتباطها  بالبالغة يف 
لكن  - مسعت أنا- و -أنا مامسعت–فقد ال تدرك الفرق يف املعىن بني قولنا :" قوله

ويوقفنا على املعاين املتباينة بني كل من هذه .علم املعاين هو الذي يعلمنا هذه الفروق
  .2"إنه علم معاين النحو: قالوا التراكيب، لذلك

إن تعليم القواعد والتراكيب مقاميا يقتضي توجيه تعليم النحو على حنو     
يصبح املتعلمني معه جيدون أبوابا مستقلة يف مقام االستفهام ، ويف مقام النداء ومقام 

                                                        
 64دالئل اإلعجاز، ص 1
 64نفسه،  ص 2
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كثرية  األمر ويف مقام النهي ومعانيهما اازية الناجتة عن اختالف املقامات واألمثلة
  : يف ذلك

من قبل زميل له يف مثل سنه ) أستاذ(عند مناداة حممد  :يف النداء مثال    
  .عالقتهما متينة يقول يا حممد

إذا كان تلميذ من تالميذه يناديه يا أستاذ حممد أو أستاذ حممد ولو أنه ناداه 
  .بامسه جمردا ، حممد ملا أدرك األستاذ أنه هو املقصود بالنداء

نالحظه يف هذه احلاالت أن مجل النداء هذه صحيحة يف ضوء قواعد ما 
النظام يف اللغة العربية، ولكن صحة االستعمال تتوقف على عنصر آخر غري لغوي 

  .يتعلق باملقام الثقايف واملقام االجتماعي
خترج أمساء االستفهام عن معانيها احلقيقية إىل معان أخرى مثل : يف االستفهام  

  .التهكم، الوعيد، التقرير، التكذيب، االستبطاءالتمين ، 
يف مقام ال يسع إمكان التصديق بوجود الشفيع  1إذا قلت هل يل من شفيع؟

  .امتنع إجراء االستفهام على أصله ، وولد مبعونة املقام معىن التمين
أتفعل هذا؟ امتنع توجه االستفهام إىل فعل األذى ، : إذا قلت ملن تراه يؤذي األب

  .ك حباله ، وتوجه إىل معىن اإلنكار والتوبيخلعلم
أجئتين؟ امتنع االستفهام عن ايء ، وولّد مبعونة القرينة : إذا قلت ملن جاءك       

أال تكتبون؟ امتنع االستفهام ، وتوجه إىل معىن :إذا قلت للمتعلمني .معىن التقرير
يف صيغة االستفهام، أال ترضى أن تكون طبيبا؟ حتمل هذه األداة مالطفة  .األمر

  .فالفعل اإلجنازي هنا غرضه التأثري على املتلقي، وحثه على املثابرة واالجتهاد

                                                        
  416مفتاح العلوم، ص 1
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وأسلوب األمر خيرج معناه احلقيقي إىل معاين التهديد ، التعجيز، التسخري،     
  .اإلهانة

  .اللهم اغفر وارحم تولد معىن الدعاء: إذا استعمل على سبيل التضرع كقولنا
افعل بدون :مل على سبيل التلطف كقول أحد ملن يساويه يف املرتبة وإذا استع

  .استعالء، ولّدت االلتماس
ناولين الكتاب من فضلك، املنجزة يف مقام حمدد خيرج معناها من : قولك لشخص

  الطلب إىل معىن االلتماس وهو ما تفيده القرينة من فضلك
  رعوأسلوب النهي  إىل معاين التهديد، الدعاء، التض  

ال متتثل أمري امتنع طلب ترك االمتثال لكونه حاصال، : إذا قلت لعبد ال ميتثل ألمرك
  .وتوجه إىل غري حاصل وتولّد منه التهديد

كما خيرج النهي إىل الدعاء إذا استعمل على سبيل التضرع واالبتهال، كقول املبتهل 
  .إىل اهللا، ال تكلين إىل نفسي

..........  

مليل إىل اعتماد األساليب اإلنشائية متنح املتكلم حرية وجماال واسعا من املالحظ أن ا  
للتعبري، واإلقناع، والتأثري باللجوء إىل استعمال أساليب خمتلفة من ي، وأمر، ونفي، 

ومثل هذه األساليب كما رأينا ال نستطيع أن نفهم دالالا الوعظية واإلرشادية . واستفهام
  .قام الذي قيلت فيه ومعرفة حال متكلّمها،وغريها إال من خالل امل

وهذا ما يساهم يف تدريب املتعلمني على فهمها  يف أسهل صورة ممكنة ليتمكنوا من  
  .استعماهلا بالكيفية الصحيحة اليت حيتاجوا يف خمتلف مناحي احلياة

ومن هنا وملا كانت اللغة مقامات، فال بد للمتعلم أن يتعرف من خالل مناهجه على     
أنواعها اليت يكون فيها اإلجياز، واليت يكون فيها اإلطناب،ويف أيها يكون اهلزل ويف أيها 

وماذا يقول يف مقام الشكر ومقام التهنئة ومقام التعزية ويف مقام احلمد ومقام . يكون اجلد
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ويف مقام السؤال ومقام الطلب ومقام األمر ومقام الدعاء ومقام التودد، وماذا يقول  الشكر
يف مقام املدح ومقام الفخر ومقام الذم ومقام اهلجاء ومقام الترغيب ومقام الترهيب وماذا 

  .  ويتم ذلك كله يف مواقف حية غري مصطنعة .يقول يف مقام الدعاء واالستعطاف والترجي
ستخدام السليم ، واملمارسة الفعلية للغة، يتطلّب معرفة أغراض التواصل إن اال       
  :منها. اللغوي

الضبط والتحكم، ويتم ذلك يف املواقف اللغوية اليت يطلب فيها العدول عن تصرف ما،   
أو اإلذن بفعل ما، ويتمثل ذلك يف األمر والنهي، والتتحضيض، والرجاء، ويف مواقف 

  .التهديد والوعيد
نقل املشاعر والعواطف، وذلك للتعبري عن مشاعر القبول، أو الرفض، أو االستحسان،    

  .أو التشجيع
أداء الشعائر االجتماعية، أو الثقافية من خالل مواقف التحية، واالعتذار، واالستئذان،    

  . واحملاورات، واملراسالت، والدعوات
  

  

  :ةـخامت

اللغة يف حياته توظيفا يقضي احلاجات وحيقق  إن الوصول باملتعلم إىل توظيف علوم    
الغايات هو املرجو من تعلّمها وتعليمها ، لذا وجب إعادة النظر يف مناهجنا اليت تقدَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم 

مديدة يف تناول اللغة دراسة وحفظا  اللمتعلم ويقضي يف ذلك سنوات عديدة، وأيام
احتاج الستخدامها ضاعت األفكار، وشردت اخلواطر، وتفرقت واستظهارا، وإذا ما 

ومن هذا املنطلق كان لزاما أن ال تدرس اللغة لتكون جمرد ألفاظ وقواعد . املفردات
ونصوص يتلقاها املتعلم ليودعها ذاكرته مث جيترها، بل تدرس لتؤدي وظيفتها يف مواقف 

ة، أويلقي ا خطبة، أو يسترسل يف احلياة اليت تواجهه، فيكتب تقريرا، أو بطاقة دعو
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ويتأتى ذلك حبضور التطبيقات احلياتية يف .، فاللغة احلية لغة تعامل وتواصل ....خطاب
املقامات املختلفة؛ أي أن تويل املناهج املدرسية نظرية املقام عنايتها، واستثمارها ملعاجلة 

بية وتعديلها وفق مبادئ املشاكل اللغوية واستغالهلا يف إصالح موضوعات اللغة العر
وبذلك حيقق املنهاج أهدافه يف أن يعرب املتعلم عما .االستعمال، استجابة ملطالب العصر

يعرض له من أمور حياتية تعبريا حيقق أغراضه ويليب حاجاته، سواء أكان ذلك التعبري عرب 
ته الشفهية يف ،أم كان عرب تطبيقا...تطبيقاته الكتابية يف مراسالته، وملخصاته، وتقاريره

حماوراته، وحمادثاته، وإرشاداته، وتعليماته، ويف مواقف التهنئة واملواساة، واالستقبال 
  .والتوديع، ولن يكون ذلك جمديا إال إذا مت يف مواقف ومقامات حية غري مصطنعة 
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  يةـدراسة فن: عند مجال ناجي ة القصريةـالقص

 ------  

  كمال أمحد املقابلة والدكتور  ؛حممود فليح القضاه  الدكتور

  األردن – مركز اللغات -جامعة آل البيت 

 ------  

  : ملخص

يهدف هذا البحث إىل دراسة فن القصة القصرية عند مجال نـاجي ، وهنـا         
يطمح البحث إىل بيان قضايا القصة القصرية و السمات الفنية لتلك القصة عند مجال 
ناجي ، والقاص مجال ناجي من القاصني الذين أسهموا يف تطوير الكتابة القصصية 

يف كتابة القصة القصرية ، فقد صدر له أربع  يف األردن ، وله نتاج يشار إليه بالبنان
وانتهاء مبجموعـة   ،1989جمموعات قصصية بدءا مبجموعة رجل خايل الذهن عام 

، كما كان مبدعا يف عامل الرواية فقد صدر له ست روايات  2011املستهدف عام 
  .شكلت له حافزا يف االستمرار يف عامل اإلبداع الروائي والقصصي 

وقد شكلت قصص مجال ناجي تطورا نوعيا يف الكتابة القصصية  ، فقد طرحت     
تلك القصص عددا من القضايا االجتماعية إضافة إىل عدد من القضايا اإلنسانية بلغة 
شيقة جذابة ، فتميزت قصصه بالتنوع يف املوضوع ، والزمان واملكان ، ويف الكشف 

، بل القصة القصرية ال تتحدد مبضموا فقط ومبا أن . عن أعماق النفس اإلنسانية 
بالشكل الذي يقدم من خالله املضمون ، كان ال بد من دراسة البنـاء الفـين يف   
جمموعات مجال ناجي القصصية ، حيث مت يف هذا البحث دراسة املضمون والبنـاء  

  .  الفين يف تلك اموعات 
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Abstract  

         This research aims to study the art of the short story when Jamal 
Naji, here aspires search to a statement issues short story and technical 
features of the story when Jamal Naji, and storyteller Jamal Naji from 
storytellers who have contributed to the development of writing fiction 
in Jordan, has produced clear in writing short stories, has released his 
four collections of short stories, starting with a man free mind in 1989, 
and the end of the target range in 2011, and was creative in the world of 
the novel has released his six novels formed his incentive to continue in 
the world of creativity and fiction novelist. 

    The stories formed Jamal Naji, a remarkable development in writing 
fiction, these stories has introduced a number of social issues in 
addition to a number of humanitarian issues in the language interesting 
attractive, Vtmizat his stories the diversity of the subject, and the time 
and place, and in the disclosure of the depths of the human soul. As the 
short story is not determined by its content, but the form through which 
provides secured, it was not necessary to study technical construction in 
groups Jamal Naji anecdotal, where he was in this research study and 
construction technical content in those groups. 

  :مدخل 

، ودرس املرحلة االبتدائية فيهـا ، مث  1954ولد مجال ناجي يف مدينة أرحيا عام      
بسبب نكبة فلسطني إىل عمان ، حيث أكمل املرحلتني اإلعدادية  1967انتقل عام 

عمل يف السـعودية ـ يف   . والثانوية ، مث درس التربية الفنية يف كلية تدريب عمان 
حىت عام  منطقة امة حتديدا ـ سنتني مدرسا للتربية الفنية ، مث انتقل للعمل املصريف 

  .  )1(، ويعمل يف الوقت احلايل مديرا ألحد مراكز األحباث يف عمان 1995

  :وقد أصدر بعدها عددا من الروايات واموعات القصصية على النحو التايل     

                                                        
  .    1، ص  1998ناصر يعقوب ، التجربة الروائية عند مجال ناجي ،  رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة الريموك ، إربد ، األردن ،   – ) (1
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، وخملفـات   1984، ووقت عـام   1982الطريق إىل بلحارث عام : الروايات  - 
، وليلة الريش عام  1993ذمة املوت عام  ، واحلياة على 1988الزوابع األخرية عام 

  .2008، وعندما تشيخ الذئاب عام  2004

 1994، ورجل بال تفاصيل عام  1989رجل خايل الذهن عام : القصص القصرية  -

  .2011، واملستهدف عام 2006وما جرى يوم اخلميس عام  ،

ويهمنا هنا أن نتوقف عند فنه القصصي الذي جاء يف أربع جمموعات قصصية ،     
، فإنّ فنه القصصي مل حيـظ  )1(ففي الوقت الذي حظي فنه الروائي بدراسات فنية 

حيث أنه ال توجد دراسة سابقة بالعنوان واإلطار الفـين  حىت اليوم بدراسة شاملة ،
سة ما كتب مجال ناجي من قصـص  األمر الذي دفعين إىل درا واملوضوعي نفسه ،

ومن هنا فإنه ميكن القـول  . جتاوزت األربعني عرب التحليل الفين والنظرة املوضوعية 
بعد اتباع منهجية قراءة النتـاج   إنّ طبيعة هذه الدراسة قد فرضت تقسيم  البحث

القصصي جلمال ناجي والتعمق فيه ، واستخالص القضايا يف هذا النتاج وبيان البناء 
  :إىل قسمني أساسيني ، مها   فينال

  . مجال ناجياملضمون يف قصص  -1 

  . يف قصص مجال ناجي) البناء الفين(الشكل  -2 

  :                                            املضمون يف قصص مجال ناجي  -1

                                                        
  .1995رسالة ماجستري  –عوين الفاعوري / السياسة وأثرها يف روايات تيسري السبول ومجال ناجي ومؤنس الرزاز  – ) (1

  .1998رسالة ماجستري   -ناصر يعقوب / د مجال ناجي التجربة الروائية عن -    

  .2006رسالة ماجستري   –كامل التميمي /  املكان يف أعمال مجال ناجي -    
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شهدت اية الثمانينات باكورة إنتاج مجال ناجي من القصص القصرية ، حني       
، مث توالـت جمموعاتـه    1989عـام  ) رجل خايل الذهن(رت جمموعته األوىل ظه

، ومن يتتبع مضـامني   2011عام ) املستهدف(األخرى بالظهور واليت كان آخرها 
قصص مجال ناجي فإنه جيد أنّ القضايا االجتماعية كانت حمط اهتمامه ، وأا تطغى 
على القضايا األخرى ، فكان البعد االجتماعي هو املسيطر على جل ما كتب مـن  
قصص ، وهذه القضايا االجتماعية ميكن القول إا قد تنوعت فمنها ما يعرب عـن  

تمع األردين ، ومنها ما يعرب عن تفاصيل احلياة االجتماعية يف مشكالت يعاين منها ا
ذلك اتمع ، فمن يقرأ قصة العلبة جيد أا تكشف عن الفقر والظروف االقتصادية 
الصعبة اليت يعاين منها كثري من الناس ، فالعلبة بطلة القصة تروي كيف كانت تنتقل 

خزانة كهدية رخيصة الثمن ، تقول  من رف إىل رف ومن يد إىل يد ومن خزانة إىل
، لكن احلق أن تلك الزوجة ! هنا فقط فهمت بأنين حتولت إىل هدية : " هذه العلبة 

، ! لكن هذه العلبـة رخيصـة   : استخفت يب واسترخصتين حينما قالت لزوجها 
ومن مث  )1(... " وعززت رأيها مستشهدة باهلدية اليت قدمها املريض إليها قبل مدة 

هذه القصة تكشف أيضا عن التقاليد والطقوس االجتماعية لكثري من النـاس ،  فإنّ 
فهذه العلبة ما إن تصل إىل بيت ما يف مناسبة ما حىت تحمل إىل بيت آخر يف مناسبة 

) زاهـر (أخرى لتشكل هذه العلبة حركة دائرية تصل يف ايتها إىل صاحبها األول 
لكن هذه املرأة أعادتين بعد فترة إىل بيت :"  الذي اشتراها من البقالة ، تقول العلبة

: فقال لزوجتـه  ) زاهر(، عرفين ! يوم قامت بزيارته مصطحبة معها زوجها ) زاهر(
  . )2(" ختيلي ، ها قد رجعت إلينا العلبة اليت اشتريناها من البقالة قبل أشهر

                                                        
  .21ص  ، 1989دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ،  مجال  ناجي ، رجل خايل الذهن ،)  (1

  .23، ص املصدر نفسه )  (2
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 منـها  ويف قصة السترة السوداء يكشف القاص عن آفة اجتماعية جديدة يعاين     
اتمع وهي آفة النصب واالحتيال ، ففي هذه القصة يتعـرض بطـل القصـة إىل    

، وعندما ) السترة بدينارين: (االحتيال عندما أراد شراء سترة من بائع كان ينادي 
توقف البطل عند البائع أومهه هذا البائع بأن يف احملل القريب ما هو أفضل من هـذه  

هب مع ذلك البائع تفاجأ بأن احملل مل يكن سـوى  السترة ، وحني وافق البطل وذ
غرفة أشبه بقبو حتت درج عمارة وهذا القبو هو مكان النصب واالحتيال ، يقـول  

خفضت رأسي ، حنيت كتفي ، نظرت عرب الفتحة إىل أسفل ، فرأيـت  :" البطل 
غرفة أشبه بقبو، يتوسطها ستة رجال يلعبون الورق ويدخنون ويشـربون الشـاي   

، ويف هذا املكان يفرض على البطل شراء السترة بسبعة دنانري ، يقول  )1(" األسود 
سـنعطيك  ...  ها ، ما رأيك ؟ إا مناسبة ، أليس كذلك ؟ :"احملتال لبطل القصة 

  . )2( "إياها بسبعة دنانري فقط ، وهذا سعر خاص

تماعية ، و يف قصة مقاومة بيضاء كانت املرأة حاضرة يف تصوير العالقات االج     
وكانت  صورة املرأة مقابلة لصورة الرجل من خالل الصراع القائم بـني الزوجـة   
وزوجها ، ومن خالل السلطة اليت كانت متارسها تلك الزوجة مع ذلك الـزوج ،  

شهدها اتمع والتغريات االجتماعية اليت أصبحت يبشكل يرسم تلك التحوالت اليت 
تمع واحلضارة ، بل جتاوزت املرأة يف هذا اتمع فيها املرأة تقاسم الرجل معطيات ا

من خـالل احلـوار    وما يف ذلك من مفارقة دورها بشكل خرجت فيه عن املألوف
  : الذي يرمسه الكاتب بني الزوجة وزوجها 

  .مل يبق يف العمر وقت للتعلم : فأجاب  مىت ستتعلم الصدق ؟" 

                                                        
  .9ص  هن ، مجال  ناجي ، رجل خايل الذ)  (1

  .12مجال  ناجي ، رجل خايل الذهن ، ص)  (2
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وأنت ابدأ بتجهيز نفسـك ،  سأبدل مالبسي بسرعة ، : هزت رأسها باستخفاف 
سأختار لك بدلة ... مث خطت حنو خزانة املالبس قائلة . سأحضر لك بدلة مناسبة 

هنا ظهرت املرأة صاحبة السلطة اليت تصدر األوامر بدل الرجل الذي .  )1("مناسبة 
كان يتوق إىل اخلالص والتمرد على الواقع الذي يعيشه ، فاألمر حباجـة إىل قـوة   

يقول الكاتب مصورا حالة الضعف  نفسه ،يف لك اخلوف الذي يعتمل ختلصه من ذ
حتتاج املسألة إىل ثورة ، مترد ، عصيان ، ال فرق ، : " اليت كان يعيشها ذلك الزوج 

سبق أن اختذ قرارات مشاة بالعصيان ، . فاملهم هو رفض األمر قبل أن يصبح واقعا 
إنّ القاص يف هذه القصة قد طرح جانبـا  ، وبالتايل ف )2("لكنه مل يقو على تنفيذها 

هاما من جوانب احلياة االجتماعية ، وهي العالقة املتوترة بـني األزواج والصـراع   
الزوجة متسلطة  –، األمر الذي بدت فيه املرأة مبا يف ذلك من مفارقة القائم بينهم 

  .بعد أن كانت ضحية التسلط وضحية العادات والتقاليد البالية 

يظهر البعد االجتماعي يف قصص مجال ناجي فإنه غالبا ما يرافـق هـذا    وحني     
البعد ذلك البوح اإلنساين الذي يكشف من خالله القاص عادات وتقاليد اتمـع  
الذي يعيش فيه ، واملعاناة اليت يعيشها كثري من اآلباء ، ففي قصة العيد الذي ال حيبه 

لكن : " من بزوغ مشس، يقول الكاتب  أيب يصف القاص جولة العيد يف القرية بدءا
يلقي أمحاله ، يتفحص : العيد ، قبل أن يطرق باب دارنا يتوقف عند أطراف قريتنا 

البيوت الوادعة يف ظلمة ما قبل الفجر ، يبتسم هلا ، يتوعدها بصباح مزركش ، مث 
، فإنه  يتفقد البئر ، وإذا نسي نفسه وتأخر... حيمل أكياسه وجيوب دروا املقفرة ، 

ومل ينس الكاتـب أن  .  )3(... "يلتقي نساء القرية ، يغازهلن ويرافقهن إىل بيون 

                                                        
  .75، ص 2010ما جرى يوم اخلميس ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، بريوت ، مجال  ناجي ، )  (1

  .74ما جرى يوم اخلميس ، صمجال  ناجي ، )  (2

  .18، ص 1994رجل بال تفاصيل ،  دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ،  مجال  ناجي ،)  (3



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

115 
 

ما إن تبزغ الشمس حىت يوقظنا من نومنـا ،  : " يصف أجواء العيد يف بيت أسرته 
قرقعة األواين ، صخب إخويت ، قحات والدي ، تشـهداته ،  : فتثور زوبعة الفجر 

مث يرتدي البطل وإخوته املالبس النظيفة ، يقبلون أيدي أبيهم . ) 1(... " وصيحاته ، 
وأمهم ، مث يأخذون القروش منهم ، ليبتسم هلم العيد ويلوح هلم بيده ، وميضي إىل 

  . البيوت األخرى 

ويف يوم العيد يصف القاص زيارة أيب عاهد الذي تربطه بأمه صلة قرابـة ،         
املرسومة على وجوه الصغار يف وقت ختتفي هـذه   فتكشف هذه الزيارة عن السعادة

السعادة على وجوه الكبار من شدة الفقر ، فالفقر آفة اجتماعية يعاين منها كثري من 
الناس ومنهم البطل والد الراوي  ، حيث عبء األسرة واألطفال وضيق املكـان ،  

شقاء ، وبدال من أن يكون العيد مصدر فرح وسعادة لألب فإنه يصبح مصدر هم و
، ولـذلك  ) اهلم والشقاء يوم العيد بدل السعادة والفرح ( ومن هنا كانت املفارقة 

كان األب يثور بسرعة كلما جاء العيد وليكون عنوان القصة العيد الذي ال حيبه أيب 
وميكن القول إن البعد االجتماعي قد جاء واضحا يف كثري من قصص مجال ناجي . 

 وعوين ابن خـاليت،  ، ، وتلك األيام ، وجمتمع مدين الكحالء ، واحلالق: كقصص 
  ... .   وعادي ، 

ومل يكن البعد اإلنساين غائبا عن فكر مجال ناجي وإن جاء هذا البعد بشـكل       
حمدود ، هذا البعد قد يكون مجيال يعرب عن الفرح اإلنساين وقد يكون مؤملا يعرب عن 

أبرز ما مثـل   مها نسيان و املوت شخصيا املعاناة اإلنسانية ، وميكن القول إن قصيت
هذا البعد يف قصص ناجي ، ففي قصة نسيان تناول الكاتب موضوع احلب حيـث  
يروي جتربة حب عاشها البطل مع فتاة ، هذه القصة  قد تكون واقعا وقد تكـون  

                                                        
  . 18بال تفاصيل ، ص مجال  ناجي ، رجل)  (1
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حلما من نسج خيال الكاتب ، ومبا أن احلب موضوع إنساين فإن هذه القصة تعـد  
كثري من الذين يقعون يف شرك احلب ، فتصف حياة العاشقني واملراحل ترمجة حلياة 

اليت ميكن أن متر ا رحلة احلب ، حيث الفرح  بداية الطريق ، يف وقت قد يتبـدل  
يقع بني العاشقني ،  الذي الفرح والسعادة إىل حزن تلتاع به القلوب بسبب الفراق

ته بوصف حلظات الفرح الغامر وهذا ما كان يف هذه القصة ، حيث بدأ الكاتب قص
: أحببتها ، سرنا معا ، ابتعدنا عن ضوضاء العيون فتقاربنـا  " اليت مجعته مع حمبوبته 

تدفق اهلـواء يف صـدري ،   . أحبك : تناديت ، مجعت نفسي ، جترأت . هي وأنا 
) . 1("أحبـك  : خشيت أن تقتلين تلك الكلمة احلارقة : تدافعت دقات قليب بعنف 

دة مل تدم طويال يف حياة الكاتب ، إذ حتول ذلك اللقاء اجلميل وذلـك  هذه السعا
ذاكريت لن تسعفين اآلن إذا حاولـت اسـترجاع   " مؤمل حزين     الفرح إىل فراق

تفكرت يف آخر هذه احليـاة    وأنين  ...األسباب اليت أدت إىل اختفائها من حيايت
إجيـاد   اآلخرون، وقد حاول )2("الفانية أن فراشي حتول من فرط أرقي إىل دبابيس

الحقتين أصوام عليـك  " احلل للبطل بأن قدموا له وصفة النسيان اليت مل ترق له 
  . )3("انس حىت األمل : صمت ، فقالوا معا . ال تتأمل : تأملت فعادوا ... بالنسيان 

وعندما يكون احلب بعدا إنسانيا ميثل جانب السعادة يف حياة اإلنسان ، فـإن        
ملوت ميثل اجلانب اآلخر يف تلك احلياة حيث احلزن واملعاناة ، وهذا ما جاء يف قصة ا

املوت شخصيا حيث رسم الكاتب يف هذه القصة ذلك الصراع بني املوت والبطل ، 
فاملوت كما يراه البطل كائن يتنفس ويتحرك وخيترق إمسنت السقوف واجلـدران  

املوت كان حياول االنتصـار والظفـر   وبالط الغرفة ويطلق رائحة خاصة به ، هذا 

                                                        
  .64بال تفاصيل ،  ص مجال  ناجي ، رجل)  (1

  .64بال تفاصيل ، ص مجال  ناجي ، رجل)  (2

  .66بال تفاصيل ،  ص مجال  ناجي ، رجل)  (3
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اعتقد : " باملعركة ، لكنه مل يستطع حسم املعركة يف تلك اللحظة ، يقول الكاتب 
،  )1("أنه بنهوضه عن سريره وسريه يف الصالون أفسد على املوت خطته للظفر بـه  

وبقي املوت يطارد بطل القصة حىت أصبح البطل يشعر بقربه منه وبدنو أجله ، وقد 
ح الكاتب يف أن يصل إىل تلك الفكرة اليت تقول بأن اإلنسان يشعر بدنو أجلـه  جن

لقد جاءت القصة لتكشف عـن هـاجس   .  )2(وأنه حيس باملوت من دون أن يراه 
املوت الذي خياف منه اإلنسان وخيشاه ، فاإلنسان بشكل ال شـعوري يشـعر أن   

عينيه ، نظر من جديد ،  فرك" املوت يالحقه وهكذا كانت املعطيات يف هذه القصة 
الستارة ، اخلزانة اجلدران ، السجادة : فعادت الظلمة تغمغم يف الغرفة وتلون ما فيها 

.  )3("املعرقة ، كلها غدت مكسوة بوشاح أسود تتخلله مساحات بنفسجية داكنة 
ذاك " وإذا ما كان املوت اية اإلنسان فإن الظفر حليفه حني سكنت حركة البطل 

كان آخر عهده باحلركة ، فقد سكن جسمه بعد أن متلكته نوبة حادة من السـعال  
  . )4(... "اخلانق ، مل يعد قادرا على حتريك أطرافه ، مل يعد ينطق ، 

جي ، فقد وقف عند القضـية  وكان للبعد القومي نصيب ضئيل يف قصص مجال نا 
، حني أشار إىل نكبـة عـام   1989الفلسطينية يف قصة وحيدة هي قصة صيف عام 

: " ومرور واحد  وأربعني عاما على خروج البطل من فلسـطني ، فيقـول    1948
تصوري ، كيف متر األيام بسرعة ؟ واحد وأربعون عاما مرت على تلك الرحلة من 

  .   )5(... "عة من عمري فلسطني ، كنت يومها يف الراب

                                                        
   .20،  ص2011دار فضاءات للنشر والتوزيع ، عمان ،  مجال ناجي ، املستهدف ، ) (1

  .22املستهدف ،  ص: انظر )  (2

  .23مجال ناجي ، املستهدف ، ص ) (3

  . 24املصدر نفسه ، ص ) (4

  .51مجال ناجي ، رجل بال تفاصيل ، ص ) (5
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  :              يف قصص مجال ناجي ) البناء الفين(الشكل  -2

بـل  , إن من يتناول القصة القصرية جيد أن القصة ال تتحدد مبضموا فقـط        
وقد ينجح الكاتب يف نقـل  , تتحدد أيضا بالشكل الذي يقدم من خالله املضمون 

ويثري , مل يتكامل فيه جانبا املوضوع والشكل ولكنه قد يفشل يف تقدمي ع, فكرته 
: إذ يقول ) آرنست فشر(وهذا ما يؤكده  ،)1(يف نفس القارئ رغبة طبيعية  ويرضيها

إنه ملن احلماقة أن نركز كل اهتمامنا على املضمون ، وأن نضع الشكل يف املقـام  " 
ه هو الـذي  والشكل وحد. هو إعطاء األشياء شكال ... الثاين ، فالفن هو تشكيل 

ومن هنا تظهر أمهية دراسة البناء الفين يف قصـص  .  )2("جيعل من اإلنتاج عمال فنيا 
مجال ناجي ، وهذا يتطلب قراءة قصص اموعة والبحث يف أهم عناصـر العمـل   
القصصي ، كاألحداث ، والشخصيات ، والزمان واملكان ، واألسلوب القصصي ، 

  .وغريها من العناصر األخرى 

  : األحداث  -أ

األحداث عنصر مهم يف القصة القصرية ، وهو الزم فيها ألا ال تقوم إال به ،       
ويستطيع القاص إذا أراد أن يكتفي بعرض احلدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما 
يف القصة القصرية ، أو قد يعرض هذا احلدث متطورا مفصال مثال يف القصة الطويلة 

  .)3(أو الرواية

الواقع ، واخليـال ،  : والكتاب يستمدون أحداث قصصهم من مصادر خمتلفة      
والتاريخ ، ومن دراسة قصص مجال ناجي يظهر أن الواقع كان مصدرا غنيا استمد 

                                                        
  . 53_  23ص ,  1971, بريوت , دار العودة , النقد والنقد األديب , رشاد رشدي  ) (1
  .201، ص1978آرنست فشر ، ضرورة الفن ، ترمجة أسعد حليم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،  ) (2

  .11، ص1973حممد زغلول سالم ، دراسات يف القصة العربية احلديثة،منشأة املعارف، اإلسكندرية ،  ) (3
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" منه القاص أحداث قصصه،  وكما يقول حممود تيمور فإن القصة مـرآة اتمـع   
ليست إال مرآة للمجتمـع  وليس األدب على وجه عام ، والقصة على وجه خاص 

  .   )1(... "وصورة تفصح عن جوانبه ونفسيات أهله 

وإذا قرأنا قصة العدوى فإننا جند القاص قد استمد أحداث قصته من اتمـع        
الذي يعيش فيه ومن واقع احلياة اليومية ، فهذه القصة تصور وقائع حياتية عاشـها  

وقد جاءت هـذه األحـداث   . البطل كما عاشها الركاب والسائق يف سيارة عامة 
مشتركا بني ركاب السـيارة ، حـني   لتكشف عن اهلم اجلماعي الذي أصبح قامسا 

. أطلق أحد الركاب تنهيدة سرعان ما انتقلت إىل الركاب اآلخرين مبن فيهم البطل 
وقد جلأ القاص إىل املونولوج الطويل يف عرض أحداث قصته ويف الكشـف عـن   
املوضوعات اليت تشغل بال الركاب يف سيارات األجرة كما تشغل بال الناس بشكل 

. الطقس ، واألسعار ، والطرق ، وحوادث السري ، وغريهـا  : ت عام ، كموضوعا
ومن خالل متابعة األحداث يف هذه القصة جند أا تسري على منط القص التقليـدي  
البسيط وفق تسلسل زمين ، حيث الترتيب الطبيعي لألحداث ، فقد يبدأ القـاص  

له طرق يصـعب   قصته من أول حوادثها ، وقد يبدأ القصة بنهايتها ، فعرض القصة
، وميكن القول إن مجال ناجي قد سار يف بناء معظم قصصه على منـط   )2(حتديدها 

وحني استمد القاص أحداث قصصه من الواقع ، فإن قصة  .القص التقليدي البسيط 
طموح حملي قد تزاوجت فيها األحداث بني عاملي الواقع والغرائبية ، وقد بىن القاص 

الواقع ، فهو يصف العالقة القائمة بـني األم املطلقـة    معظم أحداث قصته يف عامل
وابنها الذي مل يكمل العاشرة بعد ، ومن خالل احلوار الذي رمسه القاص بـني األم  

: " وابنها جاءت األحداث يف عامل الواقع ، فاالبن كان مولعا بألعاب احلاسـوب  
                                                        

  .59، ص  1971،حممود تيمور ، القصة يف األدب العريب ، مكتبة اآلداب ومطبعتها ، القاهرة  ) (1

  .514،  ص1997حممد غنيمي هالل ، النقد األديب احلديث ، ضة مصر للطباعة ، القاهرة ،  ) (2
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أمل متت ؟  - :أحست بالضجر ، ضت عن سريرها متجهة إىل غرفته خبطى سريعة 
وتابع معركته الضارية اليت اسـتخدم  . دقيقة واحدة ، انتظريين : فأجاب باماك . 

  .  )1("فيها أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات وكرات ملتهبة 

إن موت االبن الذي حتدثت عنه األم كان املقصود به اخلسارة يف لعبة احلاسوب      
مث " غرائبية ويصبح موت االبن حقيقة واقعة ، لتنتقل األحداث فيما بعد إىل عامل ال

... دوى صوت انفجار كبري عرب مساعة اجلهاز ، فصاح قهرا ، سقط عن كرسـيه  
ركلته حبذائها فلم يستجب ، حتول ارتياا إىل جزع ، ركعت إىل جانبه ، هـزت  
كتفه ، حتسست وجهه ، راعتها برودة جسده وجفاف جلده ، فانفجر صـراخها  

")2( .  

وقد تراوحت قصة أحياء سبق أن ماتوا بني عاملي الواقع والغرائبيـة أيضـا ،          
فأحداث القصة يف بدايتها كانت يف عامل الواقع لكنها خرجت فيما بعد إىل عـامل  
آخر ، عامل تسوده الغرائبية ، فبداية القصة تتحدث عن بطل القصة حني فقد أمه ، 

وتصبح غريبة عن الواقع ، فقد رأى البطـل   وبعد ذلك خترج األحداث عن املألوف
بناية قريبة تتآكل وتنهار على ساكنيها بال ضجيج ، كما رأى زميله الذي مات يف 

  .   )3(حادث سري مير من جانبه ، ورأى خاله الذي فارق احلياة قبل أسبوعني

اهدة والقاص حر يف اختيار وانتقاء حوادث قصته ،أما عن طريق القراءة أو املش      
ويف قصة الكحالء كان للتراث احمللي أثر واضح يف بناء .  )4(أو االستماع أو التخيل 

                                                        
  .97مجال ناجي ، املستهدف ، ص ) (1

 .100املصدر نفسه ، ص ) (2

  .99-98مجال ناجي ، ما جرى يوم اخلميس ، ص  ) (3

  .131، ص 1996م ، . احلديدي ، دعبد اللطيف احلديدي ، الفن القصصي يف ضوء النقد  ) (4
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األحداث ، ففي هذه القصة يسلط القاص الضوء على تلك األوهام واخلرافات اليت 
، فأحداث هذه القصة ) فأل الشر(تعيش يف عقول كثري من الناس أو ما يسمى بـ 

، فاملرأة ترى أن نبتة ) فأل الشر(ان ذلك الوهم تعرض صورة للبطل وأمه حني يعيش
الكحالء جتلب املصائب للبيت الذي تزرع فيه ، يف الوقت نفسه يـرى البطـل أن   
املصائب حلت عليه بسبب هذه الفتنة ، فقد وقع عن السلّم ويف اليوم التايل مـات  

ـ . )1(عمه ، ويف إحدى املرات اصطدمت سيارته بسيارة أخرى  وم كما كان للمفه
الديين أثر واضح يف بناء أحداث هذه القصة ، حني طلبت األم من االبن قراءة آيـة  

وللتراث احمللي أثر واضـح  . الكرسي ثالث مرات عند إلقاء أوراق وأغصان النبتة 
   ) .3(واملنذور )2(أيضا يف قصيت البقايا

 هذه اللوحات قد, ويرسم القاص بعض قصصه على شكل لوحات أو مقاطع       
ففـي  , وعوين ابن خاليت , اجلهات اخلمس : ترتبط فيما بينها بعالقة كما يف قصيت
، ويف قصـة  ) أب ، وأم ، وفاعل خري ، وأب(قصة اجلهات اخلمس تظهر لوحات 

األحوال ، وشهادة سوء سلوك ، ويـوم احلمـار ،   (عوين ابن خاليت تظهر لوحات 
يما بينها بعالقة كمـا يف قصـة   ، وقد ال ترتبط هذه اللوحات ف) وحذاء ابن خاليت

ابتسـامة ، وصـحو ، وحافـة ،    (يوميات رجل مكتوف اليدين ، فتظهر لوحات 
، وذه اللوحات اليت رمسها مجال ناجي ميكن القول بأا تظهر ) واستعانة ، غراب

تعكس فهمه , تطلعه الدائم إىل التعبري عن مضامني قصصه بإشكال جتريبية جديدة 
والبحث عن أشكال تعبرييـة  , والعامل بقضاياه اإلنسانية الواسعة للواقع من حوله 

هلاث ليلة : جديدة جعلت النهاية املفتوحة مسة بارزة يف عدد من قصصه ، كقصص

                                                        
  .12مجال ناجي ، املستهدف ، ص ) (1

  . 53رجل خايل الذهن ، ص مجال ناجي ،  ) (2

  .33مجال ناجي ، رجل بال تفاصيل ، ص ) (3



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

122 
 

واملوت شخصيا ، واحلالق ، واملستهدف ، وتلك األيـام ، وغريهـا مـن    , العيد 
, ت األحداث القصص ، فللقارئ احلكم النهائي على تصرفات الشخصيات وجمريا

وهو ليس مطالبا بالضرورة أن يضع اية لكل قصة ، ذلك إن النهايات املفتوحـة  
،  )1(لكثري من القصص القصرية تعطي القارئ فرصة اقتراح احللول وإصدار  األحكام

أن القارىء ال يقف موقفا سلبيا حمضا ، بل يعيد من جديد بنـاء رؤيـا أو   " كما 
مستعينا هو أيضا باملواد اليت هي . امعة على الصفحة  مغامرة ابتداء من العالقات
وإذا ما تابعنا دراسة األحداث يف قصـص مجـال    .)2("يف متناول يده ، أي ذاكرته

ناجي فإننا غالبا ما جنده يلجأ إىل استخدام املفارقة يف بناء األحداث وخاصة يف اية 
فحني كان هم الوالد الكبري  القصة كما هو احلال يف مثال يف قصة اجلهات اخلمس ،

كيف خيرب ابنه مبوت العصفور دون أن يعاين من صدمة نفسية توقعها األب البنه ، 
إال أن املفارقة كانت حني مل يأبه االبن مبوت العصفور ومل حيزن بل عاد إىل اللعب 

من دون أن يكترث بذهويل ودهشيت اليت أنبتـت  : جبهاز احلاسوب ، يقول األب 
: وتظهر املفارقة يف قصص أخرى كقصص .  )3(ملاذا مل حيزن مثلي؟: فجعا سؤاال م

  ... .عوين ابن خاليت وعادي وقلب أخضر و

  :الشخصيات  -ب    

" وهي اليت تقوم باألحـداث ألن  , الشخصية عنصر من أهم عناصر القصة         
وهلـذه  , األشخاص يف القصة مدار املعاين اإلنسانية وحمور األفكار واآلراء العامـة  

املعاين واألفكار املكانة األوىل يف القصة منذ انصرفت إىل دراسة اإلنسان وقضاياه ، 
                                                        

  . 161، ص1997,منشورات وزارة الثقافة،عمان ,دراسات يف الرواية والقصة القصرية, إبراهيم الفيومي ) (1

، 1971حبوث يف الرواية اجلديدة ، ترمجة فريد أنطونيوس،منشورات عويدات، بريوت، ميشال بوتور، ) (2
  . 64ص

  . 48ما جرى يوم اخلميس ، مصدر سابق ، صمجال  ناجي ،  ) (3
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بل ممثلة يف , ياه العامة منفصلة عن حميطها احليوي إذ ال يسوق القاص أفكاره وقضا
وإال كانت جمرد دعاية وفقدت بذلك أثرها , األشخاص الذين يعيشون يف جمتمع ما 

  . )1("االجتماعي وقيمتها الفنية معا 

ومعروف أن الشخصية هي اليت تقوم باألحداث ، وقد تكون هذه الشخصـية       
ا وا ينطلق القاص إىل بيان رؤية العمل القصصي هي احملور األساسي للقصة ، ومنه

، ومن خالهلا تتكشف رؤية القاص واملنهج الذي يسري عليه يف بناء عملـه األديب ،  
وهذه الشخصيات منها ما هو رئيسي حيتل مركز الصدارة يف القصة ، ومنها ما هو 

ومـن يسـتعرض   .  )2(ثانوي وذلك حسب الدور الذي تقوم به هذه الشخصـية 
خصيات القاص يف جمموعاته القصصية جيد أن هذه الشخصيات تنقسم حسـب  ش

  : الدور الذي تقوم به إىل قسمني 

  .شخصيات ثانوية   - 2.           شخصيات رئيسية ، أو شخصيات بطلة  - 1

وقد كانت خطة مجال ناجي يف رسم شخصيات قصصه تقوم علـى اختيـار         
ط هذه الشخصية بشخصيات ثانوية تـدور يف  شخصية تكون مركز الدائرة ، وحيي

فلكها ، وميكن القول إن هذا هو اخلط العام الذي سار عليه يف بنـاء شخصـيات   
وإذا . الغالبية العظمى من قصصه ، وهذا ما يظهر يف جمموعاته القصصـية األربـع   
لواقع تتبعنا املصادر اليت استقى منها القاص شخصياته القصصية ، فإننا جند أنه اهتم با

وعرض قضايا احلياة ومشكالت اتمع ، فاحلياة اليت نعيشها أصبحت مـن أهـم   
املصادر اليت أمدت القاصني بالشخصيات القصصية ،  فحني نقرأ قصـة السـترة   

                                                        
  . 562، ص1997النقد األديب احلديث، ضة مصر للطباعة ،القاهرة، , حممد غنيمي هالل  ) (1

  .139، ص 1996م، . القصصي يف ضوء النقد احلديث ، دعبد اللطيف احلديدي ، الفن  ) (2
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تظهر لنـا شخصـية   ) رجل خايل الذهن ( السوداء من جمموعته القصصية األوىل 
تدور حوهلا األحداث وهـي  رئيسية هي شخصية الراوي ، فهذه الشخصية حمورية 

بسيطة تعكس واقع طبقة عادية ميسورة احلال يف اتمع ، فقد استوقفها صـاحب  
، فالديناران سعر مناسب لسترة تلبس يف ) السترة بدينارين ( الصوت الذي يصيح 

فصل الشتاء القارس ، والشخصية الرئيسية هذه أيضا ليس هلا تفاصيل كربى وفيها 
املهزوم الذي ميارس تشرحيا للذات مـن خـالل السـلبية يف     نلمح شخصية البطل

السكوت على الباطل ، فقد استسلمت هذه الشخصية لعملية النصب واالحتيـال  
  :     وقبلت ا ، ومل تكن شجاعة يف رفض ما أملي عليها، بل تنازلت عن حقها 

! إا مناسبة بلى ، : ووجدتين أقول .  ها ما رأيك ؟ إا مناسبة أليس كذلك ؟ "  
، حينئذ أفلت قبضته ، فأحسست بأنين هبطت من عل ، وبلعت ريقي وأنا أنفـض  

  . )1("إا مناسبة : رأسي مرددا 

الشاب والستة رجال وقد : أما الشخصيات الثانوية يف القصة فهي شخصيات       
وهذه  استمد القاص تفاصيل الشخصيات من األرصفة أو األحياء الفقرية يف اتمع ،

الشخصيات تسجل واقعا حياتيا لفئة من فئات اتمع متارس النصب واالحتيال على 
وقد يأيت . اآلخرين وال عمل هلا سوى لعب الورق والتدخني وشرب الشاي األسود

القاص بشخصيات قصصه من احمليط الذي يعيش فيه ، وقد يكون القاص إحـدى  
مرت به ، وهذه األحداث قد يكون  شخصيات القصة ، فيقوم برواية األحداث اليت

وال يفر : " القاص عاشها بنفسه أو شاهدها أو مسع عنها ، يقول الدكتور حممد جنم 
من الكاتب الذي يتجه اجتاها واقعيا يف قصته أن يعرض علينا من احلوادث ما سبق 
وقوعه فعال ، أو ما ثبتت صحته بالوثائق واملستندات ، وال من الشخصيات ما لـه  

                                                        
 .11مجال ناجي ، رجل خايل الذهن ، مصدر سابق ، ص  ) (1
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ر يف سجل املواليد والوفيات ، ولكن عليه أن يقنعنا بإمكان حدوث مثل هـذه  ذك
ويف قصة .  )1("احلوادث ووجود مثل هذه الشخصيات يف احلياة اليت حنياها ونعرفها 

املنذور تظهر شخصية االبن كشخصية رئيسية يف القصة ، هذا االبن هو الكبري بني 
يوم قرر والدي زيارة عميت العائدة من " ده إخوته وعليه تقع املسؤولية إذا غاب وال

علي أن أهتم : احلجاز ، ذكرين بأين الكبري بني إخويت ففهمت البقية قبل أن يكمل 
، وقد وصفت األم هذا االبن باملنذور وما هلذا الوصف مـن   )2("بالدار أثناء غيابه 

!  . منذور هذا الولد : قالت أمي بصوت ليلي موحش " دالالت كبرية عند األب 
، وقـد ظهـرت هـذه     )3("اللهم استر: تثاءب أيب ، استعاذ باهللا ، قال بتوجس 

الشخصية بسيطة صادقة بعيدة عن التكلف واالفتعال حاهلا حال الشخصيات الثانوية 
متشيت يف الباحة الشاسعة املكشوفة ، " تكشف عن نفسها من خالل أفعاهلا وأقواهلا 

ريح وهي جترجر أوراق شجرة الكينا قرب البوابة ، تلهيت باالستماع إىل صوت ال
أحسست باجلوع ، هرعت إىل املطبخ ، عثرت على قطعة جنب وكسـرة خبـز ،   

  . )4("محلتها وقرفصت أسفل اجلدار الطيين للمخزن

األب ، واألم ، واخلالة ، واملـرأة ،  : أما الشخصيات الثانوية يف القصة فهي         
قد سامهت يف صنع األحداث ومساعدة الشخصية الرئيسـية  والرجال ، والنساء ، ف

يف توظيف احلدث وبناء الفكرة ، وقد ركز عليها القاص وظلت يف مسرح األحداث 
األم وهـذه  األب  احىت اية القصة ، وقد اتسمت بالبساطة والعفوية أيضا ، فهـذ 

أنت رجل والرجل ال : قال بصوته العريض " االبن حني تعرض لالحتراق  انواسيي

                                                        
  . ت  .حممد جنم ، فن القصة ، دار الثقافة ، بريوت ، د ) (1

  .34، صمجال ناجي ، رجل بال تفاصيل  ) (2

  . 34، ص مجال ناجي ، رجل بال تفاصيل ) (3

  .35رجل بال تفاصيل ، صمجال ناجي ،  ) (4
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ضمتين أمي إىل صدرها ، متتمت بذعر، مسدت رأسي احلليق وجبـهيت ،  ! . يبكي 
أي واهللا لو وقع هذا احلجـر يف  ! ولو : قال أيب بطريقته اخلشنة . وعيين املبلولتني 
  . )1("عيين ما بكيت 

شخصيات ميكن اإلشارة إىل اختالف ظهر يف قصة العلبة ويف احلديث عن ال        
يف هذه القصة ليست من طينة البشر فهي علبة ) البطل(، حيث الشخصية الرئيسية 

حلوى ، أما الشخصيات الثانوية فهي من جنس البشر وهي كثرية ، فنجد شخصية 
ت العلبة بني ، وقد انتقل... زاهر ، وزوجته ، و سارة ، والبقال ، والرجل املريض ، 

أيدي هذه الشخصيات لتصل يف اية املطاف إىل صاحبها الذي اشتراها يف البداية ، 
لو بقيـت يف  " ومل تكن هذه العلبة يف تنقلها بني األيدي تشعر باالستقرار واألمان 

املصنع الرحتت من هذه احلياة اليت ال استقرار فيها وال أمان ، كل يوم يف بيت ، ويف 
يات ، لكنين اآلن أشعر باحترام لنفسي ، وبأنين لعبت دورا مهما يف كل بيت حكا
وميكن القول إن القاص قد كشف من خالل شخصياته القصصية ) . 2("حياة   الناس 

عن األوضاع االقتصادية الصعبة للناس ، يظهر هذا يف حديث الزوج لزوجته حـني  
ران العلبة ، فلـم يبـق مـن    طلب منها القيام بزيارة عاجلة إىل أقاربه لكي ال خيس

  .)3(صالحيتها سوى يومني اثنني

, من حيث منوهـا وتطورهـا    مجال ناجيوفيما يتصل بالشخصية يف قصص       
,  تلك القصصفيمكن القول إن الشخصية اجلاهزة هي السمة اليت ميزت شخصيات 

ة اليت هي الشخصية املكتمل,  )4(فالشخصية اجلاهزة كما يسميها عز الدين إمساعيل
                                                        

  .39املصدر نفسه ، ص ) (1

  . 23مجال ناجي ، رجل خايل الذهن ، ص ) (2

  .23مجال ناجي ، رجل خايل الذهن ، ص)  (3

  .192، ص 1978، 7األدب وفنونه ،دار الفكر العريب ، ط, عز الني إمساعيل  ) (4
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, حيث تظهر دون تغري يف تكوينها وتأخذ صفة واحدة ال تبارحها , تظهر يف القصة 
وبالنظر إىل هـذه  ,  )1(عكس الشخصية النامية اليت ال يتم تكوينها إال بتمام القصة

ومن البيئـة   الشخصيات اجلاهزة فإنه ميكن القول إن أغلبها كان مأخوذا من الواقع
ـ القاص الفرنسي ، حني كـان  ) فرانسوا مورياك(ا فعلهاحمليطة بالقاص ، وهذا م

، والقاص شاء أم أىب فإنه يبين أشخاصـه   )2(يستوحي شخصياته من البيئة احمليطة به
   . )3(انطالقا من عناصر مأخوذة من حياته اخلاصة

  :الزمان واملكان  -ج

وحني نتحدث عن الزمان فإننا , ومها من العناصر األساسية يف بناء القصص        
نتحدث عن الزمان اخلارجي والزمان الداخلي ، وإذا ما حبثنا يف الزمان اخلارجي فإنه 

فعليه ) إطار احلدث(الزمان الواقعي التارخيي الذي يفترض أن القصة قد وقعت فيه 
وتكشف قراءة قصص   )4(رار وصريورة األحداثتترتب عناصر التشويق واالستم

مجال ناجي أنه  مل حيفل بتحديد الزمن اخلارجي وإن أشار يف اية بعض قصصه يف 
جمموعة رجل خايل الذهن إىل تاريخ كتابتها ، وبالتايل فإنّ الزمن اخلارجي اتسـم  
بالتعميم والغموض ، كما أن األحداث اليت أوردها القاص كان مـن الصـعب أن   

حني أشار 1989سوى قصة صيف عام مان الذي وقعت فيه يستنتج منها القارئ الز

                                                        
  .193املرجع نفسه ، ص  ) (1

  .46،ص1981للدراسات والنشر،بريوت، ةمورياك،املؤسسة العربي نريفانا خمتار حراز،فرانسوا ) (2

 . 64ميشال بوتور، حبوث يف الرواية اجلديدة ،مصدر سابق،ص ) (3

 1998مراد عبد الرمحن مربوك، بناء الزمن يف الرواية املعاصرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة )  (4
  .10، ص
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اآلن وجدا ، حنن يف منتصف أيـار  " القاص إىل الذكرى احلادية واألربعني للنكبة 
  . )1("واإلذاعات تبث األناشيد مبناسبة الذكرى احلادية واألربعني للنكبة 

اث وتتحرك فيهـا  أما الزمان الداخلي فهو املدة الزمنية اليت وقعت فيها األحد      
يساعد علـى  " فيظهر أن القاص مل حيفل به كثريا وإن كان الزمان , الشخصيات 

وتدفع ا إىل األمام , ويقوم بتوضيح السببية اليت حترك األحداث , تطوير األحداث 
وقد ظهر هـذا  ,  )2("ويسمح بتغري الشخصيات من خالل حركته داخل  القصة , 

حضرت ومل أجدك يف السـاعة  " جاء على لسان البطل الزمن يف مواضع قليلة كما 
، ويف قصة أخـرى   )3("عدت إىل بييت يف احلادية عشرة مساء ... التاسعة والنصف 

يف الصباح نبدأ احلفر ، عنـد الضـحى   " على لسان الراوي يظهر الزمان الداخلي 
  .  )4("نتناول فطورنا مث نتابع احلفر حىت تتوسط الشمس السماء 

ما املكان فهو األرضية اليت تدور عليها األحـداث كمـا تتحـرك عليهـا     أ      
يف قصص مجـال   وما ينطبق على الزمانالشخصيات وهو ال ينفصل عن الزمان ، 

ينطبق على املكان، فلم حيفل القاص باملكان كثريا ، وإن ظهر املكان يف بعض  ناجي
ومـن  , دور فيه األحداث فهو مل يعن بتحديد أبعاده املميزة كإطار عام ت, قصصه 

,  ليل وأشـياء كـثرية  و, السترة السوداء  : قصص ، القصص اليت ظهر فيها املكان
يظهر املكان بشكل عـابر ،  قصة السترة السوداء ففي ,  ساعتان ، واحلزام الذهيبو
، ويف قصـة ليـل    )5(" ...الربد قارس حىت يف قاع عمان ، لكن : " قول القاصي

                                                        
  .51مجال ناجي ، رجل بال تفاصيل ، مصدر سابق ، ص ) (1

  . 139دار الفكر ، األردن ، ص ,مدخل إىل حتليل النص األديب , عبد القادر أبو شريفة )  (2

  .25رجل خايل الذهن ،  ص مجال ناجي ، ) (3

  .53املصدر نفسه ، ص)  (4

  .7مجال ناجي ، رجل خايل الذهن ، ص)  (5
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طافت عيوننا أرجاء املقربة حبثا عن األرواح ) " املقربة ( املكان وأشياء كثرية يظهر 
ويظهـر   ، )1("واألشباح ، حدثين عن جدته اليت ختاف املشي جبانب املقربة لـيال  

يتمشى قرب البئر كي "  العيد الذي ال حيبه أيباملكان مبهما ال خصوصية له يف قصة 
ر ، وإذا نسي نفسه وتـأخر ، فإنـه   يبدد الوقت املتبقي لبزوغ الشمس ، يتفقد البئ

  . )2("يلتقي نساء القرية 

  : األسلوب القصصي  -د

, القاص أحـداث قصـته   ا الطريقة اليت يعاجل " أما األسلوب القصصي فهو      
ويصف , ويصور ا بيئة القصة ومواقفها املختلفة  ,ويقدم ا شخصياته إىل املتلقني 

القاصون  ا وقد تعددت الطرق اليت يكتب.  )" )3ا نظرته لألحداث والشخصيات
   .وغريها, وتيار الوعي ,  وارواحل سرد ،كال، قصصهم 

 حيث السرد بضمري, يلحظ تنوعا يف أساليب السرد  قصص مجال ناجيومن يقرأ  
وقد يشترك أكثر مـن  , )أنت(وضمري املخاطب،) أنا ( وضمري املتكلم,) هو(الغائب

فيظهـر  ,  قصص ناجيوهذا يظهر يف أكثر من نص يف , ة ضمري يف القصة الواحد
 السترة السوداء:يف قصص ) املخاطبو ,الغائب و ,املتكلم (اشتراك الضمائر الثالثة 

كـان مـن   " وقد والعلبة ، وزيارة متأخرة ، وهلاث ليلة العيد ، والعود وغريها،  ,
فـإن   أما اآلن..  ..... اخرهآاملألوف أن يستخدم ضمري واحد من أول القصة إىل 

                                                        
  .17املصدر نفسه ، ص )  (1

  .18مجال ناجي ، رجل بال تفاصيل ، مصدر سابق ، ص  )  (2

  . 189ص ,  1996, الفن القصصي يف ضوء النقد احلديث , عبد اللطيف احلديدي )  (3
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 الضمائر الثالثة وغالبا ما تكون ، القصة القصرية تستطيع استخدام الضمائر الثالثة
  . )1("مالصقة لوجهة نظر البطل 

وحني ننظر إىل هذه القصص اليت اشتركت فيها الضمائر الثالثة يظهر لنا قلـة        
,  يف مواقف عابرة إال يأتفلم , استعمال ضمري املخاطب يف القصص اليت يرد فيها

وقد يعود هذا األمر إىل أن ضمري املخاطب قياسا بضمريي الغائب واملـتكلم هـو   
فقـد  الغائب ا املتكلم وضمريأما ,  )2( األحدث نشأة يف الكتابات السردية املعاصرة

ضمري املتكلم شكال ركيزة أساسية اعتمد عليها القاص يف معاجلة أحداث قصصه ، ف
كما أنه , جيعل احلكاية املسرودة مندجمة يف روح املؤلف  القاص فإنهيه ني يلجأ إلح

فيسـتحيل  , يذيب الفروق الزمنية والسردية بني السارد والشخصية والزمن مجيعا 
وهذا ما نلمحه يف القصص ,   )3( السارد نفسه إىل شخصية كثريا ما تكون مركزية

يظهر صوت القاص  النباح ةففي قص, اليت اعتمدت بشكل كبري على ضمري املتكلم 
فقد جلأ إىل السرد , قدم نفسه للقارئ دومنا واسطة و ياحمليط بكل صغرية وكبرية وه

من حيث ، فهو أكثر مالءمة لطبيعة املرحلة اليت تعيشها الشخصية , بضمري املتكلم 
والرغبة اجلاحمة يف بث مهومها لآلخرين عسى أن خيفف  ،والنفس املأزومة، اإلحباط 

تقـوم بـه    –إن سرد القصة بلسان املتكلم : "  )ريدنلني أولتب( يقول, عنها  ذلك
, ليمنحنا أكرب قدر ممكن  من اإلحساس  باملشاركة يف القصة  –الشخصية الرئيسية 

                                                        
  . 53، ص 1989دار طالس ، , دراسات يف القصة , يوسف الشاروين )  (1

  .189، ،ص1998عامل املعرفة ، الكويت ، , يف نظرية الرواية , عبد امللك مرتاض )  (2

 . 178 – 177يف نظرية الرواية ، مرجع سابق، ص , عبد امللك مرتاض )  (3
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فالتقمص العاطفي ممكن متاما فيكون لدينا إحساس موهوم مبعاناة مغامرات الشخصية 
  .  )1( "...الرئيسية كلها

كابوس النباح احـتلين يف   : " على لسان البطل قول القاصالنباح ، ي ويف قصة    
فأنا ال : يقظيت وأحالمي ، وبدا يل العامل فما مفتوحا لكلب شرس ، وفكرت بروية 

أستطيع التغلب على هذا العدد من الكالب ، وطاملا أنين عرفت سبب النباح ، فقد 
اص إىل ضمري املـتكلم يف معاجلـة   وكما جلأ الق.  )2(... " بطل العجب يف املسألة

, هو سيد الضمائر السردية الثالثة أحداث قصصه ، فقد جلأ أيضا إىل ضمري الغائب ف
وأدناها إىل الفهم لدى ، وأكثرها تداوال بني السراد وأيسرها استقباال لدى املتلقني 

 كـأن القـاص  و،  مجال ناجييف قصص   حاضراوقد كان ضمري الغائب ، القراء 
فهو وسيلة  ، وافق غريه من القاصني يف استعمال هذا الضمري ملا له من فوائد عظيمةي

ومينـع  , صاحلة ألن يتوارى وراءه السارد فيحرر ما يشاء من أفكار وأيديولوجيات 
كما أنه حيمي , الذي قد جير إىل سوء فهم العمل السردي ) األنا(من السقوط يف فخ 

      .  )3(د حاك حيكيالسارد من إمث الكذب جبعله جمر

, واملـتكلم  , عند أسلوب السرد بضـمائر الغائـب    مجال ناجيقف يومل       
تيـار الـوعي   جلأ إىل بل  يف نقل أحداث قصصه وتقدمي شخصياا ، ,واملخاطب 

  .الداخلي  )املونولوج(

وداء، والبقايا ، ورجل ال السترة الس: ظهر تيار الوعي يف قصص كثرية مثلوي       
، حني ر الوعي بشكل كبري يف قصة العدوى، وظهر تياحيسن احلب، وهلاث ليلة العيد

                                                        
لني أولبنريد، الوجيز يف دراسة القصص، ترمجة عبد اجلبار املطليب ، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ، بغداد ، )  (1

  .150، ص1983

  .28، صمجال ناجي ، رجل خايل الذهن )  (2

  . 178 – 177يف نظرية الرواية ، مرجع سابق، ص , عبد امللك مرتاض )  (3
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تتحدث الشخصية عن نفسها الداخلية وأفكارها املكنونـة ، ويف هـذه القصـص    
، فتيار الوعي كثريا اة نفسية يعيشها أبطال هذه القصصيكشف هذا التيار عن معان

صيات ، حنو ما جـرى يف  من الشخ، وقلما يتعداه إىل غريه القصة ما يصاحب بطل
يف عزلة الصمت اليت أعيشها يف سيارة األجرة ، أفكر يف كثري مـن  " قصة العدوى

، وأحبث عن أقلب احلياة على وجوهها، أشرق، أغرب! األمور إن مل أقل يف مجيعها 
، لذا فـإنين ال أشـارك يف تلـك    هكذا أنا. هلمومي اليت ما أكثرهاحلول وخمارج 

هذا الصراع يكشف عن )1("لركاب أحيانا إىل نبشها دون مربريت يلجأ ااألحاديث ال
  .اة نفسية تعاين منها شخصية البطلمعان

ويف لغة السرد واحلوار حيمد للقاص استخدامه الفصحى ، كما أنه آثر العبـارة     
الواضحة اخلالية من التعقيد والغموض ذات اللغة البسيطة ، وكان للفعل املاضـي  

  :حضوره الكبري يف بناء مجله ، حيث ميكن متييز صيغتني من صيغ استخدامه 

أطفـأ  (، و) ملساء ناعمةكانت (مجل وصفية تعتمد السرد بضمري الغائب  -1
صـاح خمتـاال بـني    (، و) تأمل السقف واجلدران(، و) املصباح بسرعة

  ... ، ) الدجاجات
، ) مات أيب قبل ثالث سـنوات تقريبـا  (مجل تعتمد ضمري املتكلم ساردا  -2

توجهت حنو الصـيب ، فوجدتـه   (، و) رأيت بقال احلي يسري بال هدى(و
  ...،  )تنهدت ، ابتعدت عن حطامه(، و) واقفا

ناجي قد أظهر جمموعة مـن  وميكن القول إن البحث يف الفن القصصي عند مجال   
  :النتائج، من أمهها

                                                        
  .31مجال ناجي ، رجل خايل الذهن ، ص)  (1
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كانت القضايا االجتماعية أبرز القضايا اليت عاجلها القاص، تلتها القضايا اإلنسانية ،  -1
  ).1989صيف عام (ومل يتناول القضايا القومية إال يف قصة واحدة 

 أسلوب القص التقليدي البسيط بدرجة كبرية ، وإن جلـأ يف بعـض   جلأ القاص إىل -2
  .األحيان إىل أسلوب التجريب كالتقطيع املشهدي واملونولوج الداخلي 

  .كان الواقع املصدر األساسي الذي استمد منه القاص أحداث قصصه  -3

وير تلك اخلارج ، يف حني بدا االهتمام قليال بتص ناهتم القاص بتصوير الشخصيات م -4
  .الشخصيات من الداخل

  ) .الغائب ، واملتكلم ، واملخاطب(تنوعت طريقة السرد بالضمائر الثالثة  -5

اعتمد القاص اللغة العربية الفصحى يف السرد واحلوار عدا مواضع حمدودة اسـتخدم   -6
  .فيها العامية

النسبة للمكان اخلارجي والداخلي كثريا ، وكذلك احلال ب: مل حيفل القاص بالزمانني -7
.  

هلاث ليلـة  : كانت النهاية املفتوحة مسة بارزة يف كثري من قصص اموعة،كقصص -8
  .   واملوت شخصيا ، واحلالق ، واملستهدف ، وتلك األيام ، وغريها, العيد 

  :املصادر واملراجع 

  .1997,منشورات وزارة الثقافة،عمان ,دراسات يف الرواية والقصة القصرية, إبراهيم الفيومي -1

  .1978آرنست فشر ، ضرورة الفن ، ترمجة أسعد حليم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب،  -2

  .1989، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ،  رجل خايل الذهن -:مجال ناجي  -3

  .1994رجل بال تفاصيل ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ،  -            

  .2010ما جرى يوم اخلميس ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بريوت ،  -            
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  .2011املستهدف ، دار فضاءات للنشر والتوزيع ، عمان ،  -           

  .1971, بريوت , دار العودة , النقد والنقد األديب , رشاد رشدي   -4

  .دار الفكر ، األردن ,مدخل إىل حتليل النص األديب , عبد القادر أبو شريفة  -5

  .1996م، . عبد اللطيف احلديدي ، الفن القصصي يف ضوء النقد احلديث ، د -6

  .1998الكويت , عامل املعرفة , يف نظرية الرواية , عبد امللك مرتاض  -7
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  مفهومه، جتلياته وإشكاالته : التلقي عند عبد القاهر اجلرجاين

 ------  

  حمجوبة البفـــور األستاذة و ؛ اهللا جابا العزيز عبد األستاذ

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيـة -  خمترب الترمجة وتكامل املعـارف

  غربامل -مراكش  -  جامعة القاضي عياض

 ------  

  :مقدمة

يدل فعل التلقي على العمل الذي يقوم به املتلقي خالل العملية التواصلية؛ 
وهو ما يؤكد ضرورة التلقي إما قارئا أو سامعا أو ناقدا أو غري ذلك من أشكال التلقي، 

وأمهيته يف حتقيق التواصل، بل إن املبدع شاعرا كان أم كاتبا ال يبدع إال وهو يستحضر 
  .متلقيا سواء كان ضمنيا أو حمددا ظاهرا، فاإلبداع  والتلقي  متالزمان ال ينفصالن

ولعل اجلرجاين من أبرز النقاد والبالغيني القدماء الذين ربطوا العملية 
اإلبداعية بالتلقي، تأسيسا على نظريته اجلديدة يف قراءة النص األديب عامة والنص 
القرآين خاصة، واليت ارتبطت بامسه فصارت مقرونة به، نظرية ارتقت بالبالغة العربية 

  ".دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة"إىل مرحلة النضج من خالل كتابيه 

التلقي عند اجلرجاين يرمي إىل  وكما يبدو من خالل العنوان فبحثنا يف
تأصيل ملفهوم التلقي يف التراث العريب، وخباصة عند اجلرجاين، دون اخلوض يف 
املقارنات التعسفية، واإلسقاطات احملايثة، ومهنا يف هذا البحث توظيف اآلليات املعرفية 
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ديثا يشي واملنهجية لنظرية التلقي يف قراءة املوروث اجلرجاين، وبناء مفاهيمه بناء ح
 .بتنبهه للتلقي واملتلقي ودورها يف العملية اإلبداعية

ومن مث فإن اهلدف األساس من هذه املقالة هو حماولة البحث يف التلقي عند 
اجلرجاين؛ ما مفهومه، وما جتليات اهتمامه باملتلقي يف كتابيه األسرار والدالئل، وما 

يت يطرحها التلقي يف تصوره، السيما موقع املتلقي يف نظرية النظم، وما اإلشكاالت ال
  .وأن نظرية اجلرجاين هي نظرية يف مفهوم القراءة باألساس

ولتحقيق هذا اهلدف، واإلجابة عن هذه اإلشكاالت قسمنا البحث إىل 
 مفهومها حيث من احلديثة، التلقي نظرية يف للبحث أفرد األول: مبحثني كبريين

 مفاهيم بعض وكذا منها، واستفادت ا تأثرت اليت املصادر وبعض وروادها، ونشأا
 وخصص. والواقع بالتاريخ األدب لعالقة تصورها يف البحث إىل باإلضافة اشتغاهلا
 يف حددنا مطالب؛ مخسة يف وذلك اجلرجاين، عند التلقي يف للبحث  الثاين املبحث
 ،"اإلعجاز دالئل"و" البالغة أسرار" كتابيه خالل من التلقي على الدال املعجم األول

 ليخصص والتلقي، الشعر الثالث يف وتناولنا اجلرجاين، عند املتلقي عن حتدثنا الثاين؛ ويف
 األساليب بعض أمهية ببيان اهتم فقد واألخري اخلامس أما والتلقي، للمعاين الرابع

 وبعدها. التلقي يف والتجنيس والتشبيه واالستعارة ااز خصوصا اجلرجاين؛ عند البالغية
  . املقال إليها خلص اليت النتائج أهم تضمنت خبامتة البحث انتهى

  :التلقي نظرية: األول املبحث

 األعالم ـ النشأة ـ املفهوم: التلقي نظرية ـ 1

 يف باملتلقي مهتمة غري التلقي نظرية ظهور قبل والنقدية األدبية الدراسات كانت
 يف وإما جهة من النص صاحب يف بالبحث إما كثرية؛ دراسات ماراكم اإلبداعية، العملية
 بدراسة اخلاصة واآلليات املناهج يف النظر إعادة األمر استدعى عندئذ أخرى، جهة من النص
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 أمهيته وإبراز للمتلقي، االعتبار إعادة حماولة التلقي نظرية فظهرت ونقدا، حتليال األديب النص
 نظرية أصبحت حىت السابقة، والنظريات املناهج من ذلك يف مستفيدة األديب؛ النص دراسة يف
 من التلقي؛ نظرية يف للبحث املبحث هذا سنخصص لذلك. املفاهيمي وجهازها منهجها هلا

 اشتغاهلا، مفاهيم وبعض منها، استفادت اليت الفكرية واملصادر واألعالم والنشأة املفهوم حيث
  . النظرية هذه منظور من والواقع بالتاريخ األدب عالقة وكذا

  :التلقي نظرية مفهوم ـ أ

 واملتلقي والنص املؤلف: "هي أربعة عناصر على يقوم اإلبداعي النص أن مراء ال
 اليت املدرسة حسب آلخر؛ منهج من ختتلف العناصر هذه حضور درجة أن إال ،1"واتمع
 الدارسات اهتمام كان السبب وهلذا السائدة، التطبيقية واملمارسات النص، صاحب يتبناها
 مث والنقدية، اإلبداعية العملية مركز اعترب حيث املؤلف؛ مفهوم على منصبا البداية يف النقدية
 للمؤلف؛ االجتماعي باحمليط وأخرى بالنص، تارة اهتمت جديدة اجتاهات ذلك بعد ظهرت
 االجتاهات أن يعين وهذا" غري ال مستهلكا باعتباره (Reader ) للقارئ حضور أي مهملة
 واالجتماعي النفسي املعاصر املعىن أو املؤلف قصد على التلقي نظرية قبل ركزت قد النقدية

 بني االنفصال حدث وهنا ،2"النص ا تشكل اليت الطريقة أو للنص والتارخيي
 شكلت وعندها  املتلقي، دور وتبدى فعلي بشكل والنصReader) " (القارئ"اجلمهور

 االقتصادية احلياة على طرأ ما إىل إضافة ــ األدبية الدراسات شهدا اليت املنهجية األزمة
 السابقة، املنهجيات يف النظر إعادة" على باعثا فكريا مناخا ــ تغريات من والسياسية

 الباحثني من ثلة دفع مما ؛3"جديدة وجهة األملانيني واألدب اللغة حقل يف الدراسات وتوجيه
 الدراسات نظم واستبعاد والنقدية، اإلبداعية العملية ضمن إليه باملرسل االهتمام إىل األملان

 التلقي لنظرية التأسيس قصد باملتلقي واالهتمام القدمية، القواعد يف النظر وإعادة السابقة
                                                        

  25: وتطبيقات إشكاالت التلقي نظرية ـ 1
 264 :املعاصر العريب النقد يف الشعر تلقي اجتاهات ـ 2
 9: إمساعيل الدين عز.تر هولب، روبرت نقدية، مقدمة التلقي نظرية ـ 3
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 أملانيا يف واألدبية والفكرية االجتماعية للتطورات صدى كان مجاعي جهد مثرة" بوصفها
 نظرية تأسيس يف مرحلة آخر تشكل اليت احلقبة وهي ،1"املتأخرة الستينيات خالل الغربية
 بوصفها التلقي؛ عملية ضمن (Reader) القارئ أمهية شعار برفع منظروها تكفل التلقي،

  .2" بالقارئ االهتمام مرحلة أي الثالثة املرحلة"

 أو احلديثة، الدراسات حقل يف الصدفة وليدة ليست املعىن ذا التلقي نظرية إن
 خترج أن قبل والنقدي، األديب الدرس تطور مراحل من مرحلة هي بل فراغ، من انبثقت أا

 يف) مشاهدا أو مستمعا أو كان قارئا(املتلقي دور أمهية على تؤكد نظرية" بوصفها للوجود
 االحتادية، أملانيا من ونقاد منظرون السبعينات بداية منذ وضعها والفين؛ األديب العمل تشكل

 " آيزر" إىل إضافة ،Hans Rebrt Jous(3(" ياوس روبرت هانس" وأشهرهم
(Iser)التلقي نظرية تطوير يف ساهم والذي نس؛اكونست مدرسة أقطاب من"يعترب الذي 
 Hans Robert)"ياوس روبرت هانز"من كل تكفل إذ ،4"أسسها من جانبا ووضع

Jaus) آيزر فولفغانغ"و "Wolfgang Iser)  ( بالقارئ باالهتمام ( Reader) 
 العملية يف) والنص واتمع املبدع( الثالوثية األزمة حل على تعمل نظرية تشكيل بغية

  .التواصلية اإلبداعية

 واعيا دورا يؤدي تاريخ" إقامة إىل التلقي نظرية من(Jauss )  ياوس ويسعى
 حتليل عملية يشمل تعديل إجناز إىل ذلك من النظرية رواد ويهدف ؛5"باحلاضر املاضي يصل

  .والتحليل الدراسة يف عليها املتعارف التقليدية القيم ومتجاوزا وتلقيه، األديب اإلنتاج

                                                        
  8: إمساعيل الدين عز.تر نقدية، مقدمة التلقي نظرية ـ 1
 215: وتطبيقات إشكاالت التلقي نظرية ـ 2
 11: التلقي مجالية إىل مدخل ـ 3
  32: وإشكاالت تطبيقات التلقي نظرية ـ4
  153: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 5
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 بني املسافة تقريب ومتكامال شامال مفهوما بوصفها التلقي نظرية حاولت وقد
 واألحادية املبتذلة القراءة إكراهات من املتلقي حترير دف النص وبنيةReader) ( القارئ
 وظيفتها دامت ما تارخيي وأفق مجايل أفق بني الوصل قوة ذات" التلقي فنظرية املنهج؛

 شيء من حتررا دائما ميثل اجلمايل فالتمرس اليومية، اإلكراهات من املتلقي حترير هي اجلوهرية
  1"أخر شيء أجل من وحتريرا

 بالشروط يفي الذي اجلديد النموذج ذلك" باعتبارها تفهم التلقي نظرية إن عموما
 ليصبح األملانية والزمنية اجلغرافية احلدود لتخطيه وذلك ،2" منوذجا يكون أن يصلح ملا الالزمة
 اإلنسانية اآلداب من غريها دون وحدها بأملانيا"  خاصا ليس التلقي إذ بالشمولية، متسما

 من ذلك عن نتج وما التلقي نظرية اختذته الذي والنظري الفلسفي القصد أن إال األخرى
  الفعالية تلك  يف األساس املرجع أملانيا من جعل الذي هو تطبيقية وممارسات نظرية فرضيات

 .3" النظرية

  :التلقي نظرية ظهور إرهاصات ـ ب

 سامهت  اليت الظروف لبعض التطرق مبدئيا يستدعي التلقي مجالية عن احلديث إن
 العشرين، القرن من الستينيات يف والشيوع الذيوع ذا وجعلتها النظرية هذه ظهور يف

 وجد"  حيث الثانية، العاملية احلرب بعد األدبية الظاهرة عاشته الذي  التراجع مع خصوصا
 الذي اخلطري للمأزق نظرا للوجود، نظريتهما إلخراج مالءمة األجواء التلقي مجالية منظرا
 هذا كان وإن الستينيات، مرحلة يف عموما األملاين واألدب األدبية الدراسات عليه كانت

  . 4"الثانية العاملية احلرب بعد ما مرحلة إىل يعود والركود التراجع

                                                        

 408: التلقي مجالية يف اإلبستمولوجي القوام ـ1 
 9: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 2
 11: وتطبيقات إشكاالت التلقي نظرية ـ 3
  528: القرطاجين حازم لدى التلقي ـ 4
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 يف أرسطو كتبه فيما خاصة القدم يف موغلة" إرهاصات التلقي لنظرية أن واألكيد
 هلذه ما ندرك هنا ومن ،1"عامة بصفة البالغي التراث ويف بالتلقي متعلقا" الشعر فن" كتابه

 نشأة يف أساسيا دورا أيضا املقارنة للدراسات كان وقد اليوناين؛ بالتراث عالقة من النظرية
 جمال يف التلقي بنظرية االهتمام وظهر األملان، أعمال بعض ترمجت حيث" التلقي؛ نظرية

 اهتمت اليت الفرنسية االت من خاصة أعدادا ظهرت مث احملدودة، املقارنة الدراسات
 كما التلقي، نظرية قاعدة بأصوهلا دعمت اليت" الظاهراتية الفلسفة" إىل إضافة ،2"باملوضوع

 استفادت صلبة أرضية البنيوية؛ عن والتخلي الشكالنية، الدراسات عن النظر صرف كان
 قدمه فيما النظر أنعمنا إذ أننا بيد"  متكامال أمنوذجا لنفسها أسست حىت التلقي نظرية منها

 ثورة حيدثوا مل أم جند سوف التطبيق مستوى على أو النظرية الناحية من سواء النقاد هؤالء
 خيتلف ؛3"جديد اجتاه يف ووظفوها الشكالين النقد مبادئ طوروا ما بقدر األدبية، النظرية يف

 منظري إن حيث ؛ (Reader)القارئ مكون عن الغبار نفض لكونه الشكالين االجتاه عن
 رؤية عن االختالف أشد خمتلف منطلق من بالنص القارئ عالقة إىل ينظرون" التلقي نظرية

 الدائر احلوار يف وأمهل أهدر طاملا القارئ دور بأن يشعرون فهم اجلدد، والنقاد الشكالنيني
 له تكون وأن االهتمام حمور القارئ يكون أن ينبغي حني على النقدية، القراءة عملية حول

 وجتاوز السابقة، املناهج فيها وقعت اليت املزالق ختطي التلقي نظرية حاولت ،وبذلك4"األولوية
  . األدبية للظاهرة النقدي التحليلي باملستوى ترقى حىت الستينيات، قبل السائدة املسلمات

  : التلقي لنظرية الفكرية املصادر. 2

 أن التلقي لنظرية املفاهيمية لالختالفات التطرق بصدد وحنن املفيد من لعله
 لالهتمام باعثا ومصدرا نظري، فرش مبثابة كانت اليت والنقدية األدبية االجتاهات عن نتحدث

                                                        
 10: إمساعيل الدين عز.تر التلقي، نظرية ـ 1
 14: وتطبيقات إشكاالت التلقي نظرية ـ2

  189: األدبية النظرية تشكيل يف القارئ دور ـ3 
 75 ــ 76: والنص القارئ ـ 4
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 جهود بتسجيل كفيالن األدبية الساحة شهدما اللذين والتحول التطور ولعل باملتلقي،
 إذ مستقال؛ معطى بوصفه بالنص األدبية للظاهرة دراستها يف اهتمت اليت الشكالنية؛ املدرسة

 هذا بدأ حيث قريب،  عهد حىت  أرسطو أيام من األزل منذ النص عرش على الكاتب تربع"
 احلركة من صدر ما هي عنيفة هزة وأول العشرين، القرن مطلع مع فشيئا شيئا يهتز العرش

 السائد النظام على ثائرة فعل ردة باعتبارها ؛1"براغ ومدرسة روسيا يف بدأت اليت الشكالنية
 .املؤلف موت تعلن تيارات عدة بروز  إىل أدى إلغاء النص حضور يلغي الذي

 به نادت مبا اصطدمت ولذلك السابقة، املناهج الشكالنية املدرسة جتاهلت لقد
 قد منهجها تطوير إىل سعيها يف أا ذلك" األديب العمل دراسة يف األدب تارخيية مسألة حول

 إعادة على أرغمتها واليت أنكرا أن سبق اليت األدب تارخيية مسألة جديد من واجهتها
 مجيع إغفاهلا فرغم ؛2)"األدبية أي( أدبا األدب جيعل فيما الدياكرونية مبادئ يف التفكري

 الشكالنية عليها بنت اليت التارخيية الرواسب أن إال األديب العمل لنشأة التارخيية الشروط
 املناهج عن القطيعة األديب للعمل يضمن ما ولعل أثارها، حمو أو إغفاهلا ميكنها ال منهجها

 املدروسة، النظر وجهات من والتغيري الداللة يف واالختالف اإلنتاج يف التميز هو األخرى،
 لألعمال معارضا يظهر اجلديد العمل أن على ينص الذي" األديب التطور مبدأ إىل مستندا

"  الذروة نقطة" الشكلية، جدته بواسطة حيدد وأنه له منافسة أو معاصرة، أو السابقة األخرى
  .3"األصالة إىل فأكثر أكثر تفتقر أخرى أعمال تقلده منوذجا ميثل أنه أو ما، أديب لعصر

  ألي واملصدر املركز وتعتربه األديب، النص على النقدية العملية يف الشكالنية تعتمد
 تعترب حني يف األديب، العمل أداء ا يتم اليت الكيفية عن يكشف  أن شأنه من تأويل أو تفسري

 فكرية خلفيات إىل يستند لكونه النص؛ معىن على خطر ناقوس (Reader) القارئ
 السلبية غياهب يف بالنص الزج شأا من وذاتية، نفسية أخرى إىل تتعداها وقد وثقافية،

                                                        
 127: للقارئ أم للكاتب اليوم النص ملن ـ 1
 51ـ 50: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 2
 86: نفسه ـ3
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 على خطورة مصدر الشكالنيون النقاد اعتربه رمبا" الذي(Reader) فالقارئ والفشل،
 الذاتية مهاوي يف الوقوع إىل بالنقد يفضي قد عليه االعتماد ألن النقدي، التفسري عملية

  .1"النقدي الشطط ألوان وكل اهلوى وشطحات الفضفاضة واالنطباعات والنفسية

 على سجلت اليت والتجاوزات الشكالين للمنهج وجهت اليت املؤاخذات ورغم
 الشكالين والنقد اجلدد النقاد أفرزه ما ينكر أن" املرء يستطيع فال األديب العمل حتليل يف رواده

 مناهج يف الزاوية حجر متثل  النقدية ممارسام صارت حىت العلمية الرؤية تبين يف جناح من
 أبواب وفتح األديب، للتنظري خصبة أرضية خلق يف ذلك ساهم وقد ؛2"احلديث األديب النقد

 ومبكوناته، اللغوي بالبعد اهتمت اليت البنيوية مثل جديدة؛ وتصورات دراسات لظهور
 مرتلة الحقا األنتربولوجيا مث أوال اللسانيات بوأا اليت البنيوية أثارت" حيث التاريخ، متجاوزة

 اللغوي املكون انغالق: أوال: اآلتية مسلماا على خاصة انصب نقدا ،"كلي منهجي خطاب"
 عن الدالة أنساق انفصال: ثانيا الواقع، عن التام انقطاعه مث ومن مرجع أي على إحالته وعدم
 بناء اللغة من جيعل منهج وهذا ؛3"وتلقيه املعىن إنتاج بعاملي ارتباطهما عدم أي الذات

 عن ناتج النص ألن خارجية؛ عناصر أية عن مبعزل األديب بالعمل اإلحاطة على قادرا مستقال
 النسق يف متماسكا بنيويا نظاما املنهج هذا إطار يف تؤلف واللغة ومستوياا، لعناصرها تراكم

  . العمل ا  ويقوم يفهم اليت والغاية الوسيلة متثــل حيث للنص، الداخلي

 والداللية اللغوية مكوناا حتليل إىل حتتاج بنية باعتبارها اللغة البنيوي املنهج يدرس
 أعلن إذ النص، قراءة يف للكاتب أثر أي على لتجهز"  البنيوية جاءت فقد لذا والنحوية،

 إال وجود وال املؤلف، موت) (Roland Barthes بارت روالن رأسهم وعلى روادها
 وال بامسه، وتنطق بنفسها نفسها عن تتحدث واليت ذاته، من النابعة وهيكليته بنيته له لنص

                                                        
 88: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 1
 226: النظرية تشكيل يف القارئ دور ـ 2
 138: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 3



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

143 
 

 اجلمهور بإرضاء كفيل منهج ضمان إىل دف البنيوية فالنظرية ،1"له قراءتنا يف للكاتب دخل
 واضح تقرير هذا ولعل والدراسة؛ للتحليل منوذج وتشكيل الفكرية، خلفيام مبختلف
 بنية هو مبا األديب العمل  يفصل مل موكاروفسكي أن ذلك" التلقي، لنظرية املمهدة لألعمال

  بني املزاوجة ضرورة على تأكيد هذا ويف ،2"التارخيية مرجعياته وعن التارخيي النسق عن
  .النص وفهم لتحليل والذايت والتارخيي اللغوي املعطى

 ( Ingarden )" إجناردن ظواهرية" حققته مما أيضا التلقي نظرية استفادت لقد
 على يسيطر الذي ، (Implied Reader)الضمين بالقارئ اهتمامها خالل جناح من

 التارخيي واملنهج والتفكيكية املاركسية إىل باإلضافة هذا األديب، للنص التحليلي السياق
 العمل قاربت اليت واملناهج النظريات من سلسلة فكلها اليونانية؛ والفلسفات واالجتماعي

 الوصول يف وفشلها إخفاقها أعلنوا التلقي نظرية  رواد أن إال السابقة، القرون طيلة األديب
 فاألدب والتلقي، اإلنتاج بني جدلية عملية بوصفه يدرس أن ينبغي الذي األديب، العمل حلقيقة

 املستهلكة بل املنتجة الذات خالل من ال لألعمال، الزمين بالتعاقب إال حضوره يتحقق ال
  .أيضا

 ويف جديدة، مفاهيم إثارة يف السبق هلا  كان اليت والنظريات املناهج بعض تلك
 صريورة بوصفه النص فهم ضرورة إىل انتهت اليت التلقي نظرية لـظهور بوادر إىل اإلشارة
 بالسيادة(Raeder)  القارئ فيها يتكفل وتفسريية، تأويلية وطاقة ثابتة وكينونة تارخيية،
  .إنتاجه وإعادة ونقده األديب العمل دراسة يف والقيادة

  :بعض مفاهيم اشتغال  نظرية التلقي ـ3

استفادت منها نظرية سبق وأن أشرنا فيما سبق إىل تعدد ااالت املعرفية اليت 
التلقي، حىت استطاعت بناء تصورها لألدب وتلقيه، ومن مثة  ليس من الغريب أن جند غزارة 

                                                        
 129: القارئ أم الكاتب اليوم النص ملن ـ 1
 13: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 2
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يف جهازها املفاهيمي، بل إن بعضا من االنتقادات اليت وجهت إليها كانت يف هذا الصدد، 
رض فقد تساءل نقاد خمتلفون عما إذا كان هذا الكم اهلائل من املصطلحات حيقق أي غ"

، غري أن ما مييز اجلهاز املفاهيمي لنظرية التلقي 1"سوى أن يعوق النظام الفكري لدى القارئ
، وال يسع اال هنا للبحث 2هو صرامته؛ مما جعلها نظرية غري مرصودة للمبتدئني املستعجلني

: لذلك سنقتصر على بعضها؛ وهي باستفاضة يف اجلهاز املفاهيمي هلذه النظرية،
، (Wandering Viewpoint)"وجهة النظر اجلوالة"،(Raeder)"القارئ"
  . (Erwartungoshorizt)"أفق التوقع"، و"الذخرية"و

   :(Reader)ا ـ القارئ 

ور اهتمام نظرية التلقي، وعنصرا أساسيا يف حم(Reader) "القارئ"يشكل 
األخرى اليت تصورها لألدب وتلقيه، بل إنه اخللفية الىت تؤسس عليها تعريفها للمفاهيم 

اهتماما كبريا؛ من حيث طبيعته وأنواعه  (Reader)"القارئ"تشتغل ا، ولذلك اهتمت ب
وشروطه وأمهيته، وعليه تأسس منهجها يف دراسة النص األديب ومفهومه، لذلك سوف لن 
نتطرق ملفهوم النص مستقال رغم كونه مفهوما أساسيا ومركزيا ضمن اإلطار املفاهيمي 

جوهر العمل األديب ومعناه ال ينتميان إىل ) "(Jauss"ياوس"، فقد اعترب لنظرية التلقي
النص، بل إىل العملية اليت تتفاعل فيها الوحدات البنائية النصية مع تصور القارئ، ويف أثناء 

  .3"هذه العملية يناط بالقارئ القيام مبهمة إنشاء عمل فين متفرد مل يكن قد تشكل بعد

  قارئ (Jauss) كما يرمسه احلس اجلمايل لياوس (Reader)"القارئ"إن  
(Reader) ــ ضمن الثالوث املتكون من املؤلف، والعمل،  وليس  ،4متمرس ومتمكن

                                                        
   235: إمساعيل الدين عز.تر التلقي، نظرية ـ 1
  378: التلقي جلمالية اإلبستمولوجي القوام ـ 2
 327 ـ 326: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 3
 530: القرطاجين حازم لدى التلقي ـ 4
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واجلمهور ــ جمرد عنصر سليب يقتصر دوره على االنفعال، وإمنا يتعداه إىل تنمية طاقة 
ل ال حييا يف التاريخ إال تساهم يف العملية اإلبداعية وصنع تاريخ يستند إىل التلقي، والعم

  . 1بإسهام من املتلقي

يبدو مما سلف أن مهمة املتلقي ليست باهلينة، إذ ال تقتصر على إدراك معاين 
الكلمات يف النصوص، ولذلك  فإنه على املتلقي أن يتصف بصفات جتعله متلقيا منتجا 

" التحررية"يكون منوذجا ل"يؤثر القارئ الذي  )Iser(ومبدعا، وهذا ما جعل آيزر
األيديولوجية فإن القراءة " التحيزات"واحلق أنه ما مل يسع إىل حترر نفسه من ). الليربالية(

ال يهتم إال  (Iser)، وهو ما جعل آيزر2"الصحيحة للنص تصبح من احملال
، والقادر على جتسيد مجيع 3الكفؤ، املتفاعل مع النص تفاعال ناجحا (Reader)بالقارئ

  . 4حلدوث التأثري املرغوب فيه من وراء العملية اإلبداعيةالشروط الضرورية 

ويتفق نقاد نظرية التلقي وغريهم حول وظيفة املتلقي؛ املتمثلة يف إنارة العمل 
 قارئ ضمين  (Iser)"آيزر"عند  ) (Readerاألديب، إال أم خيتلفون يف صفاته؛ فالقارئ

 (Implied Reader) حالة نصية وعملية : "ويعرفه بقوله، 5"بنية تصورية متعالية"ذو
يتمثل يف  (Iser)"آيزر"ويظهر من التعريف أن ما يسعى  إليه . 6"إنتاج للمعىن على السواء

دون اإلشارة إىل قراء حقيقيني أو فعليني، كالقراء Reader) (طريقة لتقرير حضور القارئ

                                                        
 56 ـ55: للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 1
  229: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 2
 333: نفسه ـ 3
 534: القرطاجين حازم لدى التلقي ـ 4
 228: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 5
 204: نفسه ـ 6
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عند  (Super Reader)"القارئ املتميز"التجريديني، الذين عينت شخصيام سلفا، مثل 
  . Fish(1(ريفاتري، والقارئ غري الرمسي عند فش

من ظواهرية (Reader) استلهم نقاد نظرية التلقي فهمهم للقارئ لقد
إحدى مصادر نظرية التلقي كما سلفت اإلشارة؛ حيث اعترب  (Ingarden)إجناردن
جتمع أوسع  ذلك الفرد املثايل املنفصل عن أي) Reader(القارئ (Ingarden)إجناردن

أكثر املفاهيم  (Implied Reager)"القارئ الضمين"وقد كان مفهوم . ومستقل عنه
عن املؤلف  ) (Wayne Boothإثارة للجدل؛ وهو نسخة من مفهوم واين بوث

ـ  (Robert Holub)ــ كما يذكر روبرت هولب)Implied Author(الضمين
بناء على ما سبق، يبقى السؤال . 2"يبالغة الفن القصص"على حنو ما عرضه بتوسع يف كتابه 

أن يكون قارئا ناجحا كما يريده (Reader) كيف يستطيع القارئ: املطروح هو
، ومسامها يف حتقيق الوجود الفعلي للنص بعد ما كان موجودا بالقوة على Jauss)(ياوس

  . (Barthes)حد قول بارت

  : (Wandering Viewpoint) )الطوافة(ب ـ وجهة النظر اجلوالة  

إىل حقل (Wandering Viewpoint) "وجهة النظر اجلوالة"ينتمي مفهوم 
، ولعل يف استعارة نظرية التلقي هلذا املفهوم ما "الفلسفة الظواهرية"الفلسفة، وباخلصوص 

؛ بوصفها وسيلة "الفلسفة الظواهرية"يؤكد تأثرها بتلك الفلسفة؛ فهو ذو أمهية مركزية يف 
وملا كانت اخلاصية . حاضرا يف الفن(Rrader) لوصف الطريقة اليت يكون ا القارئ 

تتجلى يف كون املوضوع يدرك فيه من الداخل، فإن تلك   (Iser)"آيزر" املميزة لألدب عند

                                                        
 204: نفسه ـ 1
   204: نفسه ـ 2
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ظر الطوافة أو وجهة الن"قصد إدراكه قد فهمت ب (Reader)العملية اليت يقوم ا القارئ
متكن القارئ من أن يسافر عرب "، ومن مثة فهي 1(Wandering Viewpoint)"اجلوالة

النص، كاشفا بذلك كثرة املنظورات اليت يترابط بعضها من  بعض، واليت تعدل كلما حدث 
   2"انتقال من واحد منها إىل آخر

عن سؤال (Wandering Viewpoint)جييب مفهوم وجهة نظر اجلوالة 
كيفية إدراك النص، هل يتم إدراكه مجلة واحدة أم عرب مراحل؟ ولذلك فهو مرتبط أشد 

ديناميكية البحث عن مدلول "ـ (Iser)"آيزر"االرتباط مبفهوم فعل القراءة؛ بوصفها حسب 
، ما يعين أن مدلول النص 3"من أجل نصية ال ميكن أن توجد من غري البحث املستمر للقارئ

اليت تتجول يف " وجهة النظر املتحركة"راكه دفعة واحدة، بل يدرك من خالل ال ميكن إد
النص؛ الذي ينبغي أن تدركه هذه الوجهة يف املراحل املختلفة واملتباينة للقراءة، لذلك فإدراك 

  . 4النص ال يتم إال عرب مراحل مترابطة

يم مبفاه  (Wandering Viewpoint)"وجهة النظر اجلوالة"ويرتبط مفهوم 
أخرى أكثر عمقا وجتريدا، نقصد بذلك مفهومي التفسري والتأويل؛ أما التفسري فقد فهم أنه 

ذلك الشكل من التفسري الذي يهتم ) Iser(نشاط القارئ  لفهم النص؛ حيث رفض آيزر
    6.، وأما التأويل فقد اقترن بعملية تفاعل القارئ مع النص5أوال وأخريا مبعىن العمل األديب

                                                        
 214: إمساعيل  الدين عز.تر التلقي، نظرية ـ 1
 215: نفسه ـ 2
 262: املعاصر العريب النقد يف الشعر تلقي اجتاهات ـ 3
 262: نفسه ـ 4
 338: إمساعيل الدين. عز. تر التلقي، نظرية ـ 5
  112: النص قراءة نظريات ـ 6
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 (Reader)لنص األديب بوجود فراغات يتركها املبدع، ويقوم القارئ ويتميز ا
كي حيقق للنص  (Wandering Viewpoint)"وجهة نظر اجلوالة"مبلئها باستخدام 

متاسكه وانسجامه؛ وهنا تكمن أمهيتها، وتتجلى وظيفتها، إال أن ذلك ال ميكن أن يتحقق إال 
والكاتب، أو  (Reader)بني القارئومبواضعات (Reader) مبعرفة مسبقة لدى القارئ

  . (Reader)القارئ (Repertoire)"ذخرية"ظرية التلقي ب مبا اصطلح عليه رواد ن

  :Repertoire))(الرصيد(ج ـ الذخرية

ال ميكن للمتلقي فهم النص وإدراكه إال مبواضعات مشتركة بينه وبني صاحب 
 (Repertoire)"الذخرية"النص؛ اصطلحت عليها نظرية التلقي 

مواضعات أدبية وقيم تارخيية، : "قائال )(Iser، ويعرفه آيزر.(Repertoire)".الرصيد"أو
يعمل كل نص فين على دجمها ضمنه وعلى إنتاجها بشكل مستمر، وذلك وفق خطاطة عامة 
تكمن يف النص، تسعفنا يف أن نستشف العناصر األدبية واألنظمة الداللية اليت متثل امتدادات 

، فهي األساس يف اشتغال نظام العقل، ورد الفعل ضمن 1"رخيية داخل جمتمع من اتمعاتتا
نص فين معني، وأيضا هي الكفيلة بإنشاء وضع تفاعلي يعوض السياق الغائب عن عملية 

  .  2التواصل

وإذا كانت صفة اجلدة املطلقة تنتفي عن أي عمل إبداعي، فكذلك املتلقي ال  
يكون مهيأ لتلقي هذا العمل إال من خالل قرائن وإشارات معلنة أو مضمرة، ومن إحاالت 
ضمنية وخاصيات أصبحت مألوفة، يتم بواسطتها تلقي العمل األديب وإدراكه من طرف 

ديب يتضمن أو عليه أن يتضمن كل شيء بل ال بد من ، وهذا ال يعين أن العمل األ3مجهوره

                                                        
  55 ـ54: التفاعلية القراءة ـ 1
 54: نفسه  ـ 2
 65: للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 3
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العمل األديب ال يقدم إال استراتيجيات وخطاطات وتوجيهات متثل "دور هام للقارئ؛ ألن 
   .1"إضاءات يهتدي ا املتلقي لبناء معىن النص

عن  (Repertoire)" الذخرية"لقد كشفت نظرية التلقي عن أمهية مفهوم 
صل بني الباث واملتلقي، باعتبارها املنطقة املألوفة بينهما، إال أم يرفضون أمهيته يف حتقيق التوا

أن يكون الرصيد الذي يتضمنه النص مألوفا على اإلمجال، ألن النص ال حيقق بذلك الوظيفة 
، فيظل املظهر اجلمايل غائبا بوصفه أحد 2املعزوة إليه يف توصيل شيء جديد إىل القارئ

  . 3قة التفاعلية بني األثر واملتلقياملظاهر املميزة للعال

إن املظهر اجلمايل عند رواد نظرية التلقي ال يتجلى فيما بني البات واملتلقي من 
أفق "مواصفات يتضمنها النص فحسب، وإمنا أيضا يف 

الذي يتولد لدى املتلقي حول ذلك العمل األديب  (Erwartungshorizont)"التوقع
فما . املشترك بني طريف اخلطاب" الرصيد"أو " الذخرية"على اجلديد؛ وهو أفق ينشأ بناء 

   ؟ وما وظيفته؟ (Erwartungshorizont)"بأفق التوقع"املقصود 

  :   (Erwartungshorizont))االنتظار"(أفق التوقع"دـ 

من )  (Erwartungshorizont"أفق التوقع"استوحت نظرية التلقي مفهوم 
إحدى مصادرها املهمة ــ كما سبقت اإلشارة )  (Gadamer"جادمري"هرمونيطيقا 

ــ  باعتبارها هرمونيطيقا السؤال واجلواب، بل إن جذور هذا املفهوم متتد إىل الفلسفة 
 باإلضافة إىل جادمري) Husserl(األملانية كما صاغها هوسرل) الظاهراتية(الفينومولوجية 

Gadamer)( وهيدغر)Heidegger(4فقد عرف جادمري ،Gadamer) (" أفق

                                                        
 61: التلقي نظرية يف هيكلية مفاهيم ـ 1
 209 ـ 208: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 2
 56: التفاعلية القراءة ـ 3
 451: والتلقي التأويل بني االنتظار بالغة ـ 4
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التحيزات اليت حنملها معنا يف أي وقت بعينه، ما "بـ ) (Erwrtungshorizont"التوقع
أفق "، يشري ذلك أن مفهوم 1"ال نستطيع أن نرى أبعد منه" أفقا"دامت هذه التحيزات متثل

مل يكن من بنات أفكار مؤسسي نظرية التلقي؛  ) (Erwartungshorizont"التوقع
 . احلقل الفلسفي األملاين قبلهاحيث إنه كان مألوفا يف 

نسق "، أنه (Jauss) حسب ياوس" األفق"أما أصحاب نظرية التلقي فيعنون بـ
من اإلحاالت القابل للتحديد املوضوعي الذي ينتج، وبالنسبة ألي عمل يف اللحظة التارخيية 

ذي ينتمي مترس اجلمهور السابق باجلنس األديب ال: اليت ظهر فيها، عن ثالثة عوامل أساسية
إليه هذا العمل، مث أشكال وموضوعات أعمال ماضية، تفترض معرفتهما يف العمل، وأخريا 

، بيد أن مفهومه 2"التعارض بني اللغة الشعرية واللغة العملية، بني العامل اخليايل والعامل اليومي
ما يزال غامضا، إذ ) Robert Holub"(روبرت هولب"كما صرح بذلك " ألفق"ل

مل حيدد على وجه الدقة يف  ) (Jaussيستبعد أي معىن للكلمة، والواقع أن ياوسيتضمن أو 
 )أي موضع ما يعنيه هذا املصطلح، وهذا املصطلح باإلضافة إىل ذلك يظهر عند ياوس 

Jauss)  أفق جتربة "و" أفق التجربة"ضمن مجلة من األلفاظ والعبارات املركبة من قبيل
، وقد ظلت العالقة بني "األفق املادي للمعطيات"و" ري يف األفقالتغي"و" بنية األفق"و" احلياة

  .    3ذاا" األفق"هذه االستخدامات املختلفة تعاين من اإلام ما تعانيه مقولة 

دور هام يتجلى يف احلكم   (Erwartungshorizont)"أفق التوقع"ولـ
فاملسافة بني أفق التوقع والعمل وبني ما تقدمه التجربة "على جودة العمل وقيمته اجلمالية، 
الذي يستلزمه استقبال العمل اجلديد ــ " حتول األفق"اجلمالية السابقة من أشياء مألوفة و

، ومعيار التوقع ال يعمل 4"احتدد بالنسبة جلمالية التلقي اخلاصية الفنية اخلالصة لعمل أديب م

                                                        
 124: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 1
  63: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 2
 156 ـ 155: إمساعيل الدين عز. تر التلقي، نظرية ـ 3
 70: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 4
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أفق "بطريقة مطردة، بل بطريقة عكسية؛ إذ كلما خيب النص 
والعمل األديب يف . 1املتلقي كان العمل أكثر جودة  (Erwartungshorizont)"توقع

   2عالقته بأفق توقع القارئ ال خيرج عن ثالثة مستويات؛ هي كما توضحها اخلطاطة اآلتية

                          
  ــــــــــــــــــيري   تغــــــــــــــ

                         
  ــــــــــــــــــــييبختـــــــــــ

                                      
  ــــــــــــتجابةاســـــــــــــــــــ

املشكلة لألفق عند املتلقي؛ هل هي عن الظروف )Holub" (هولب"ويتساءل 
ذات  طبيعة موضوعية؟ أم أن العوامل الذاتية كالتحيز إىل اجلديد واحلداثة مثال متارس دورها 

مائال إىل  (Jauss) يف تشكيله؟ وقد كان اجلواب بناء على اخللفية اليت حكمت ياوس
  .3املاضني واملقبلني العوامل الذاتية؛ ما يدل على الطابع النسيب ألفق توقع املتلقني

  :ــ عالقة األدب بالتاريخ والواقع من منظور نظرية التلقي 4

كان األدب وتارخيه قبل نظرية التلقي يدرس بالنظر إىل تعاقب األحداث أو 
بالتركيز على األدباء أنفسهم؛ من حيث سريهم والعوامل اخلارجية املؤثرة فيهم وتصنيف 

ة أو املهيمنات الغرضية، وكان كذلك ينظر إليه بوصفه أعماهلم حبسب املتغريات السياسي

                                                        
 93: والنص القارئ ـ 1
 12: التلقي لنظرية مدخل ـ 2
 51 ـ 50: التلقي نظرية يف هيكلية مفاهيم ـ 3

  

العمل 
 األدبي

  

أفق انتظار 
 القارئ



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

152 
 

، ومما أدى إىل ترد يف اإلنتاج 1ممارسة ترتبط جدليا بالبنية االجتماعية االقتصادية السائدة
األديب وتارخيه، دعت الدارسني إىل ضرورة تغيري منهجهم يف دراسة األدب وتارخيه، ولعل 

يعيدون النظر يف مفهوم األدب وتارخيه، وانسجاما هذا السبب هو ما جعل رواد نظرية التلقي 
مع تصورهم ودعوم إىل إعادة االعتبار للمتلقي بعدما كان املؤلف هو بؤرة اهتمام 

  .الدراسات األدبية

أسست نظرية التلقي تصورها اخلاص لألدب ووظيفته وتارخيه متأثرة ببعض 
 اريخ األدب عند ياوساملصادر السالفة الذكر، ومستفيدة منها، وهكذا أصبح ت

(Jauss)" سريورة تلق وإنتاج مجاليتني تتم يف تفعيل النصوص األدبية من لدن القارئ الذي
وقد أصبحت نظرية . 2"يقرأ، والناقد الذي يتأمل والكاتب نفسه مدفوعا إىل أن ينتج بدوره

تعدت ذلك إىل التلقي تسمح بإدراك العمل األديب بالنظر إىل تطوره عرب التاريخ فقط، بل 
اليت ينتمي إليها، حىت حيدد وصفه التارخيي " السلسلة األدبية" حماولة تصنف كل عمل ضمن 

، لذلك فتارخيية األدب ينبغي أن ينظر إليهما 3ودوره وأمهيته يف السياق العام للتجربة األدبية
التطور  من ثالثة جوانب؛ الدياكرونية والسانكرونية، والعالقة بني)  (Jaussحسب ياوس

  .4الذايت لألدب، وتطور التاريخ عامة

من تصوره اجلديد لألدب وتارخيه  (Jauss )إن اهلدف الذي يسعى إليه ياوس 
مجالية التعاقب الزمين املرتقبة من "هو الوصول إىل تصنيف جديد للتاريخ األديب، ال يقوم على 
لواقعي، أو مجالية اإلنتاج اليت يقوم التاريخ التقليدي لألدب التصوري، اليت ينبين عليهما النقد ا

تارخيية األدب مرنة بالعالقة احلوارية بني النص " ، وإمنا على 5"عليها النقد احملايث
                                                        

  7: التلقي لنظرية جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 1
 61: التلقي لنظرية جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 2
 85: نفسه ـ 3
 84 نفسه ـ 4
 9: نفسه ـ 5
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، وعندئذ يصبح السؤال املطروح أو الذي يتعني على الناقد طرحه ليس هو ما موقع 1"واملتلقي
يقوله؟، وإمنا ماذا حيدث يف القارئ  النص يف السريورة التارخيية؟ أو ما الذي يقوله ؟ أو كيف

  2حني يقرأ؟

لعالقة األدب بتارخيه ما يدعونا إىل احلديث )  (Jaussولعل يف تصور ياوس
عن تصوره أيضا لعالقة األدب بالواقع؛ لكون األدب أشد ارتباطا بالتاريخ والواقع، مث إن 

باحلديث عن الصلة بني  احلديث عن األدب يف عالقته بتاريخ األدب لن يستويف أركانه إال
  فما عالقة األدب بالواقع؟، وما عالقة األدب باجلمهور؟. األدب والواقع

يبدو أن عالقة األدب بالواقع يف إطار نظرية التلقي، هي عالقة تتسم بالليونة؛ إذ 
 ليست بالنافية للواقع وال بالداعية إىل نقل الواقع مبا هو عليه، فاألدب كما يراه آيزر

(Iser)"  يقول لنا شيئا عن الواقع، وذلك عن طريق ما يقوم به من تنظيم ملواصفاته حىت
   3"تصبح موضوعات للتأمل

حمصورة يف " كولدمان"و" لوكاتش"وإذا كانت وظيفة اإلنتاج األديب حسب 
وظيفة النسج والتكرار متوازيا بذلك والسريورة االقتصادية والبنية االجتماعية، فإن وظيفته 

ختتزل يف جمال التلقي؛ أي التعريف بواقع معروف سلفا، ونفترض  (Jauss)"ياوس"عند 
  .4معرفته من جهة أخرى

يف عمله باستغالل طاقة النفي اليت  (Jauss)" ياوس"ويسعى املبدع كما يرى 
ميتلكها إىل نفي جمموعة من املواضعات واملواصفات، وإحالل غريها من املواضعات سواء 

أيضا هو اآلخر حياول جتاوز تلك  ) (Readerعلى املستوى الداليل أو املعجمي، والقارئ 
                                                        

  9: نفسه ـ 1
 10: التلقي لنظرية جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 2
 208: إمساعيل الدين عز. تر: التلقي نظرية ـ 3
 45 ـ 44: األديب النص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 4
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ك،  ومن مثة فإن للتوتر األعراف واملواضعات احمليطة به، ألجل تلق منتج غري مكتف باالستهال
الناتج عن العالقة بني النص والواقع والعالقة بني القارئ بوضعيته الفرضية أمهية يف القراءة 

  .1الفعالة والتلقي الناجح

خطورة موضوع العالقة بني األدب واجلمهور، فعرب  (Jauss)لقد أدرك ياوس 
هورا خاصا به قابال للتحديد صراحة أنه موضوع لن يستوفيه إذا قال إن لكل عمل أديب مج

التارخيي والسوسيولوجي، وأن كل كاتب خاضع لبيئته ولتصورات مجهوره وإديولوجيته، 
كتاب يعرب عما كان اتمع ينتظره منه ويكشف له عن "وإن مقياس النجاح األديب هو 

  .ولذلك فإن عالقة األدب بالواقع موضوع يطول ليس هذا مقام التفصيل فيه. 2حقيقته

لقد استطاعت نظرية التلقي رد االعتبار للمتلقي، واثبات أمهيته يف العملية 
اإلبداعية، وأن أي مقاربة للعمل األديب أو الفين وعالقته بالتاريخ لن تكتمل إال باستحضار 

ما جعل نظرية التلقي حتظى باهتمام كبري سواء يف أملانيا أو . لفعل التلقي الذي تعاقب عنهما
ستطاعت كذلك توجيه الدراسات األدبية والنقدية الغربية والعربية وتغيري خارجها، بل ا

  .مسارها حنو االهتمام باملتلقي

ورغم ما لقيت نظرية التلقي من اهتمام ومناصرين لتصورها ومتحمسني، وكذلك 
ما حققته من أهداف، فقد وجهت هلا انتقادات سامهت يف إخفاقها وعدم تطورها؛ نذكر 

  :يتبعضها فيما يأ

  .ـ كثرة املصطلحات واملفاهيم اليت تشتغل ا، وعدم حتديدها

  . (Reader)ـ االفتقار إىل التأسيس االجتماعي فيما يتعلق بالقارئ 

  .ـ عدم التمييز بني الذات واملوضوع
                                                        

 55: التلقي نظرية يف هيكلية مفاهيم ـ 1
 72 ـ71: األديب للنص جديد تأويل أجل من التلقي مجالية ـ 2
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أكثر وجعله مركز الدراسة وإغفال للنص، حىت صار  (Reader) ـ االهتمام بالقارئ
  .املتلقي حيل مكان النص

غياب الفرق بني املتلقي يف التواصل اآليل ويف التواصل احليوي، حيث التفاعل بني طريف ـ 
  .الرسالة

  التلقي عند عبد القاهر اجلرجاين؛ مفهومه، جتلياته وإشكاالته: املبحث الثاين

تعدد القضايا اليت " دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة"تبني لنا من خالل قراءتنا كتايب 
حبثها اجلرجاين من خالهلما، على الرغم من أن هدفه التأسيس لنظرية النظم، بيد أن وعي عبد 
القاهر بأمهية عنصر املتلقي يف بناء هذه النظرية، وأا لن تكتمل أركاا إال ذا الركن 

ساس يف العملية اإلبداعية والتواصلية على السواء، قد جعله يستحضر املتلقي يف كل األ
ولذلك البحث يف التلقي عند مؤلف الكتابني مرتبط بتلك القضايا، غري . القضايا املؤسسة هلا

أننا يف هذا املقام سنقتصر على بعضها وعالقتها بالتلقي عند اجلرجاين، باإلضافة إىل حماولة 
  .     ، ملا له من حضور بارز يف الكاتبني"التلقي"عجم حتديد م

 الدال املعجم األول يف حددسن مخس؛ يف منتظمة املبحث هذا عناصرهكذا، جاءت 
 عبد عند املتلقي عن سنتحدث الثاين ويف ،"اإلعجاز دالئل"و" البالغة أسرار"يف التلقي على

 املعاين الرابع يف لنتناول النظم، فهم يف وأمهيته الشعر لتلقي سنفرده والثالث اجلرجاين، القاهر
 خصوصا التلقي، يف البالغية األساليب أمهية لبيان فسنخصصه واألخري اخلامس أما والتلقي،

 .والتجنيس والكناية والتشبيه االستعارة

  :عند عبد القاهر اجلرجاين" التلقي"معجم ـ 1
لقد اشتغلت نظرية النظم على غرار باقي النظريات مبفاهيم ومصطلحات حمددة، ومن 

جيد مفاهيم ومصطلحات كثرية اشتغل عليها " دالئل اإلعجاز"و" أسرار البالغة"يقرأ كتايب 
وألن هاجس التلقي حاضر . اجلرجاين يف حتليل الشاهد األديب والشاهد القرآين على السواء

اين وهو يؤسس لتصوره اجلديد يف القراءة، فقد وظف مصطلحات بشكل جلي عند اجلرج
كثرية تدل على مفهوم التلقي وأمهيته كما تدل على حضور املتلقي باعتباره عنصرا مهما يف 
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نظرية النظم، غري أن هذه املصطلحات تتفاوت من حيث القرب أو البعد من داللة التلقي، 
م التلقي وأخرى بعيدة سنحاول حتديدها جمملها يف وقبل أن نصنفها إىل ألفاظ قريبة من مفهو

 :اجلدول اآليت 
نالحظ من خالل األلفاظ املدرجة يف اجلدول أعاله، أا تتوزع إىل ألفاظ دالة إىل    

النشوة واللذة أو الراحة الوجدانية اليت تغشى املتلقي على "ما حيدث للمتلقي من تأثري باعتباره 
وإىل ألفاظ  ..وغريها" الروعة"، "األرحيية"، "النشوة"، "االهتزاز: "أمثال؛ 1"إثر تلقيه للصورة

دالة على العملية واجلهد اللذين يقوم ما املتلقي يف تلقي النص األديب عامة والنص الشعري 
، "التأويل"، "التخري"، "االستنباط"، "االستقراء"، "النظر"، "التفكر"، "التأمل ": خاصة؛ أمثال

  "..التدبر"، "التفسري"
وكما أشرنا سلفا فاأللفاظ املدرجة يف اجلدول ميكن تصنيفها إىل صنفني من حيث 

  :القرب أو البعد عن داللة التلقي، نوضح ذلك يف اجلدول اآليت
  
  
  
  

                                                        
 47: ـ مقوالت بالغية يف حتليل الشعر 1
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ــظ يف  ــان ورود اللف مك
 األسرار أو الدالئل

ــاظ  األلف
الدالة على 

 التلقي

مكــان ورود اللفــظ يف 
 األسرار أو الدالئل

ــاظ  األلف
الدالة على 

 التلقي
 تلقي 306/الدالئل التدبر 304ـ  88/الدالئل
 قرأت 455/الدالئل ينشد 92/الدالئل
 أعجز 33ـ 39/الدالئل أغرب 88/ الدالئل

، 38/الــــــدالئل أعجب 88/الدالئل
 422/األسرار

 تأمل

 ختري 40/الدالئل ملحت 103ـ  99/الدالئل
 استقراء 151 ـ 41/الدالئل النشوة 99/الدالئل
 التخيل 42/الدالئل الروعة 101/الدالئل
 تروق 85ـ  46/ الدالئل الذوق 291ـ  137/الدالئل

ـ 102ـ   46/ الدالئل االستخبار 140/الدالئل
132 

 آنس

 القبول 291ـ  48/الدالئل االستفهام 140/الدالئل

ـ   84ـ   48/ الـدالئل  ميج 163/الدالئل
450 

 احلسن

 االستنباط 32/ الدالئل تعاف 163/الدالئل
 التفسري 32/الدالئل الطبع 191/الدالئل
 التأويل 32/الدالئل موقعا 191/الدالئل
 أدهش 33/الدالئل أفاد 457ـ  450/الدالئل
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 ألفاظ بعيدة من داللة التلقي ألفاظ قريبة من داللة التلقي

التدبر، االستخبار ، االستفهام، تلطف،  
  السامع، احملصل،

الناقد، التصور، تلقي، قرأت، تأمل، ختري،  
  استقراء، التخيل، 

تروق،  القبول، االستنباط،  التفسري، 
  التأويل، 

التفكر، النظر، أفاد، املفاضلة، التقليد، 
 .    املخرب

ينشد، أغرب، أعجب، ملحت، 
  النشوة،

  الروعة،  لذوق، ميج،  تعاف، 
الطبع، موقعا، يسود، يوهم،  

  التأثري، أعجز، 
  آنس، احلسن، املزية، آنق،

   .أرحيية، االهتزاز، لطف 

 املزية 35/املزية تلطف 450/الدالئل
 املفاضلة 85/الدالئل السامع 344ـ  342/األسرار
 التقليد 64/الدالئل يسود 344/ األسرار
 التفكر 304/الدالئل يوهم 342/األسرار
 النظر 304/الدالئل احملصل 4/ األسرار
 آنق 549/الدالئل الناقد 344/األسرار

ـ   85ـ   58/ الدالئل  التصور 143ـ  19/األسرار
291 

 األرحيية

ـ   85ـ   58/ الـدالئل  التأثري 175/ االسرار
450 

 االهتزاز

 لطف 146ـ  85/الدالئل املخرب 144/األسرار
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السامع، : وقد استعمل اجلرجاين يف الكتابني ألفاظا متنوعة لإلشارة إىل املتلقي؛ منها  
، "أعلمك"، "يومهك"وأحيانا أخرى خياطبه إما بكاف اخلطاب .. املخبر، املتأمل، احملصل

  "...  عرفت" "ال تكاد جتد"، "اعلم"وإما بضمري املخاطب املفرد 
تلقي، فإن يف الكتابني ما يشري وبشكل واضح وإذا كانت هذه األلفاظ تدل على امل

إىل دوره وأمهيته يف العملية اإلبداعية عند اجلرجاين، بل وما يساعد املتلقي بدوره يف تلقي 
النص األديب عامة، والنص القرآين خاصة، حىت يتحقق اإلدراك واالستجابة، والصفات أو 

ويسعى إليه، فما أبرز تلك الصفات  الشروط اليت تشترط يف املتلقي الذي ينشده اجلرجاين
  والشروط ؟

 :ـ املتلقي عند اجلرجاين2

طريف اإلنتاج؛ أي املنشئ واملتلقي،  ال شك أن العملية التواصلية ال تتم إال بوجود
ولذلك ال تكتمل دراسة العمل األديب إال باستحضار املتلقي بوصفه عنصرا فاعال يف العملية 

النقد العريب املتلقي "النقاد والبالغيون العرب هلذا الدور؛ إذ وضع اإلبداعية للنص، وقد فطن 
، وهذا ما يتجلى جليا عند عبد القاهر 1"يف مرتلة مهمة من منازل األدب وقصده خبطابه قصدا

  .اجلرجاين؛ ألنه عنصر مهم يف نظريته اجلديدة يف قراءة النص

بداعية، وذلك بتأمله وتفكره وقد أسند اجلرجاين للمتلقي دورا مهما يف العملية اإل
وتدبره وكذا باستقرائه واستنباطه املفضي إىل تفسريات وتأويالت تغين النص، وخترج معناه 

الذي كان من دونه حجاب حيتاج إىل خرقه بالنظر، وعليه كم يفتقر إىل شقه "اخلفي، 
شاهق ال يناله إال بالتفكري وكان درا يف قعر حبر البد له من تكلف الغوص عليه، وممتنعا يف 

بتجشم الصعود إليه، وكامنا كالنار يف الزند، ال يظهر حىت تقتدحه، ومشابكا لغريه كعروق 

                                                        
  375: ـ التلقي لدى  حازم القرطاجين 1
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الذهب اليت ال تبدي صفحتها باهلُوينا بل تنال باحلفر عنها وتعريق اجلبني يف طلب التمكن 
  .1"منها

ع املتلقي ولعل املتأمل يف كتايب عبد القاهر يدرك مدى حرصه على إثارة موضو
واالهتمام به يف غري ما موضع، من خالل ما يشترطه عليه من شروط، حىت يستطيع إدراك 

وخيرج من الصدفة الواحدة عدةً من الدرر وجيين من الغصن "معاين ومقاصد النص اخلفية، 
: ، وحيصل لديه التأثري واألرحيية، يقول اجلرجاين مبينا تلك الشروط2"الواحد أنواعا من الثمر

واعلم أنه ال يصادف القول يف هذا الباب موقعا من السامع وال جيد به قبوال حىت يكون من "
أهل الذوق واملعرفة، وحىت يكون ممن حتدثه نفسه بأن يومئ إليه من احلسن واللطف أصال، 

؛ وينبغي 3"وحىت خيتلف احلال عليه عند تأمل الكالم فيجد األرحيية تارة، ويعرى منها أخرى
ى املتلقي الذي ينشده اجلرجاين أن يكون ذا ثقافة معرفية واسعة وإملام بالتراث أيضا عل

البالغي وانفتاح على خمتلف العلوم؛ إذ هو القادر على ضمان النجاح الفعلي للنص، وكذلك 
البد أن يكون املتلقي على قدر كبري من الثقافة اللغوية اليت تتيح له معرفة موضع الفصل من "

وموضع " أم"من موضع " أو"ومىت يصل بالواو ومىت يصل بالفاء، ومث موضع موضع الوصل، 
  .4"لكن من موضع بل ويستوعب وجوه النص األخرى

ويؤكد اجلرجاين يف موضع آخر ضرورة توفر مجلة من الشروط العلمية والقدرات 
الذهنية يف املتلقي، واخلربات العملية يف حتليل النصوص األدبية من أجل جناح عملية التلقي، 

: وحتقيق التواصل املراد بني املنشئ واملتلقي، ألن هناك معاين ال تدرك إال بشروط، يقول
ل حال أن هذا الضرب من املعاين كاجلوهر يف الصدف، ال يربز لك إال فإنك تعلم على ك"

أن تشقه عنه وكالعزيز احملتجب ال يريك وجهه حىت تستأذن عليه، مث ما كل فكر يهتدي إىل 

                                                        
  340: ـ أسرار البالغة 1
  43: ـ نفسه 2
  291:ـ دالئل اإلعجاز 3
  464: الشعري بني خصوصية التحول وعمومية املفهومـ النص  4
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وجه الكشف عما اشتمل عليه، وال كل خاطر يؤدن له يف الوصول إليه،  فما كل أحد يفلح  
أهل املعرفة، كما ليس كل من دنا من أبواب امللوك يف شق الصدفة، ويكون  يف ذلك من 

يبدو أن االستئذان الذي أشار إليه اجلرجاين يف هذا النص هو تلك املراحل اليت . 1."فتحت له
على املتلقي أن يسلكها لكي يصل إىل املعىن اخلفي؛ وهو املقصود؛ فامللك ال يفتح بابه ملن 

ل ال ميكنها أن تكون إال املوسوعة الذهنية اليت جاءه إال بعد خطوات وحمطات، وهذه املراح
  .ميتلكها املتلقي ويوظفها يف قراءة النصوص وحتليلها

يستطيع فك  لقد أضحى الوجود الفعلي ملعىن النص ال يتحقق إال بوجود قارئ 
صاحبه "معاين النصوص، وحل لغزها وشفراا، فالشعر املعقد ال تتلقاه باعتبارك متلقيا إال و

فكرك يف متصرفه، ويشيك طريقك إىل املعىن، ويوعر مذهبك حنوه، بل رمبا قسم فكرك، يعتر 
أما امللخص منه فيختلف عن . 2"وشعب ظنك حىت ال تدري من أين تتوصل وكيف تطلب

يفتح لفكرتك الطريق ملستوى "املعقد من حيث اجلهد الفكري الذي يتطلب منك؛ فهو
املنار، وأوقد فيه األنوار، حىت تسلكه سلوك املتبني  وميهده، وإن كان فيه تعاطف أقام عليه

إن هذا .  3"لوجهته وتقطعه قطع الواثق بالنجح يف طيته، فترد الشريعة زرقاء، والروضة غناء
التقسيم للشعر إىل معقد وملخص مبين كما يالحظ على درجة اجلهد الفكري والتأملي، 

أن يكون املتلقي ذا فكر وروية لكي يدرك  ، ومن مثة فالبد الذي يتطلبه النص من القارئ
هذين النوعني من الشعر وخاصة املعقد، مما يدل على األمهية اليت يوليها اجلرجاين للمتلقي، 
وإحلاحه على ضرورة اتصافه بتلك الصفات اليت جتعله يصل إىل مقصود صاحب النص حىت 

  . تتحقق النشوة واألرحيية والوقع

                                                        
   141:ـ أسرار البالغة 1
   147: ـ نفسه 2
  147: ـ نفسه 3
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ملتلقي يف العملية اإلبداعية الدور الذي أسنده اجلرجاين إليه ومما يؤكد جبالء أمهية ا
يف تقييم النصوص واحلكم عليها بالرداء أو باجلودة، من خالل ما حتدثه من تأثري ووقع يف 

  " نفسه بعد التدبر والتأمل وتقليب الفكر يف النص، يقول اجلرجاين حملال بعض أبيات البحتري

  عن كل ند يف الندى وضريب**    ع    دان على أيدي الــعفاة، وشاس

  للعصـبة السارين جد قريب**    كالبدر أفرط يف العلو وضوءه         

وفكر يف حالك وحال املعىن معك، وأنت يف البيت األول مل تنته إىل الثاين ومل تتدبر نصرته 
ا على احلال وقد إياه، ومتثيله له فيما ميلي على اإلنسان عيناه، ويؤدي إليه ناظراه مث قسهم

وقفت عليه وتأملت طرفيه، فإنك تعلم بعد ما بني حالتيك، وشدة تفاوما يف متكن املعىن 
لديك، وحتببه إليك، ونبله يف نفسك، وتوفريه ألنسك، وحتكم يل بالصدق فيما قلت، واحلق 

ويقول أيضا يف الدالئل حمتكما يف تفضيل العبارة على األخرى إىل درجة تأثري  1."فيما ادعيت
ال يكون إلحدى العبارتني مزية على األخرى، حىت يكون : "إحدامها عن األخرى يف املتلقي

، وما تصنيف اجلرجاين لصنوف اخلرب بناء على أحوال 2"هلا يف املعىن تأثري ال يكون لصاحبتها
مه باخلرب، وعالقة اخلرب بينه وبني املتكلم ألكرب دليل على اعتناء اجلرجاين املتلقي ودرجة عل

  . 3باملتلقي، ومراعاة أحواله، بل وشروط تلقيه

احلق أن يف كتايب األسرار والدالئل لعبد القاهر مواضع وقضايا كثرية استحضر   
اصلية بينه وبني املتكلم، فيها املتلقي، إما متحدثا عن أحواله، وإما عن دوره يف العملية التو

وإما جعله حكما بني النصوص من حيث درجة مجاليتها، وإما متحدثا عن شروط تلقيه 
  .  للنصوص، وعن املعارف اليت حيسن تلقيها، ولعل أبرزها تلقي الشعر

                                                        
  116: ـ أسرار البالغة 1
  285: ـ دالئل اإلعجاز 2
  وما بعدها  173: ـ ينظر املصدر نفسه 3
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  : ـ الشعر والتلقي 3 

ك عرضنا فيما سبق لبعض األلفاظ الدلة على التلقي يف الكتابني، وهي أكثر من ذل
وأغزر، ما يدل على هيمنة هاجس التلقي عند اجلرجاين، ذلك أنه ملا ضل الناس يف مكمن 
إعجاز القرآن الكرمي وتلقيه، وذهبوا يف ذلك أشتاتا، وتفرقت م سبل إدراكه وحتصيله؛ 
حيث طلبوا اإلعجاز يف غري معينه، انتدب اجلرجاين نفسه لبيان سر هذا اإلعجاز؛ أين 

؟ ومن هو اآلهل إلدراكه وما صفاته أو شروطه؟ وما الذي أحال الناس يتجلى؟ وكيف يدرك
  عن عدم إدراك أسراره؟

توخي معاين "يكمن سر إعجاز القرآن الكرمي عند اجلرجاين يف نظمه، ويعين بالنظم 
، وألن اإلعجاز مرده يف تصوره 1"النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه، والعمل بقوانينه وأصوله

إال من عرف الشعر الذي هو "أنه ال تدرك أسرار هذا اإلعجاز حق اإلدراك  إىل النظم، فريى
ولذلك حظي الشعر عند اجلرجاين باهتمام كبري، جعله . 2"ديوان العرب، وعنوان األدب

يتصدى باألدلة املعقولة واملنقولة للمتلقني الذامني  للشعر، املعرضني عن قراءته، املقللني من 
اجلرجاين يرى أن موقفهم هذا مرده إىل عجزهم عن إدراك أسرار جدواه وفائدته، بل إن 

وملا مل تعرف هذه الطائفة هذه احلقائق، وهذه اخلواص واللطائف، مل تتعرض : "النظم يقول
وسدا دون أن . هلا ومل تطلبها، مث عن هلا بسوء اإلتقان رأيا صار حجازا بينها وبني العلم ا

فجعلت (...) يف الشعر الذي هو معدا، وعليه املعول فيها  تصل إليها وهو أن ساء اعتقادها
وترى التشاغل عنهما أوىل من االشتغال ما (...) تظهر الزهد يف كل واحد من النوعني 

أما الشعر فخيل إليها أنه ليس (...) واإلعراض عن تدبرمها أصوب من اإلقبال على تعلمهما 
  .3"فيه كثري طائل
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بات أمهية الشعر وتلقيه وجدواه، ودحض كل حجج املتلقني لقد حاول اجلرجاين إث
ملحة أو فكاهة، أو بكاء مرتل أو وصف طلل أو نعت  "الذين ذموا الشعر، إذ الشعر ليس 

ناقة أو مجل، أو إسراف قول يف مدح أو هجاء، وأنه ليس بشيء متس احلاجة إليه يف إصالح 
ك أسرار النظم ومزاياه؛ بوصف النظم جهة كما زعم هؤالء، إمنا بالشعر تدر 1"دين أو دنيا

إعجاز القرآن الكرمي، ومن الشعر أيضا يأخذ الشاهد على مزية نظم القرآن الكرمي، وهو 
فسواء من : "الدواء ملن غشيه داء اجلهل بوجه إعجاز القرآن الكرمي وأسراره، يقول اجلرجاين

سبيل إىل انتزاع تلك الداللة منعك الشيء الذي تنتزع منه الشاهد والدليل، ومن منعك ال
واالطالع على تلك الشهادة، وال فرق بني من أعدمك الدواء الذي تستشفي به من دائك، 

  .2"وتسقي به حشاش نفسك، وبني من أعدمك العلم بأن فيه شفاء، وأن لك فيه  استيفاء

يبدو يف النص فساد حجج املتلقي املعرض عن تلقي الشعر، وأن ال عذر له، وعليه 
ـ كما يؤكد اجلرجاين ـ أن خيضع ملا تعضده  األدلة، ويستقري كالم العرب ويتتبع 

ولعل يف حجم . ، حيت يتبني وجه إعجاز القرآن ويتلقاه صحيحا3أشعارهم وينظر فيها
األشعار اليت قراءها اجلرجاين يف كتابيه حتليال ونقدا ــ باعتباره ناقدا متلقيا بارعاــ ما 

لشعر يف إظهار روعة نظم القرآن وإعجازه، فال جتد اجلرجاين على طول يبني عمليا أمهية ا
كتابيه وهو يوضح سر مجال اآليات اليت وقف عندها إال ويستحضر أبيات حملال ومبينا سر 

  .جودة هذه األبيات أو سبب رداءا

 تتجلى أيضا العالقة الوثيقة بني الشعر والتلقي يف الكتابني أن اجلرجاين يف األبيات
أو السامع هو (Reader) اليت وقف عند مناحي جودا أو رداءا، كثريا ما جيعل القارئ 

احلكم على جودا أو رداءا، باالحتكام إىل مقدار أثرها ووقعها يف نفس املتلقي، ومن أمثلة 
  : وإن أردت أن تزداد لألمر تبينا، فانظر إىل بيت الفرزدق: "ذلك حتليله لبيت الفرزدق يقول
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  ضرب تطري له السواعد أرعل**  حيمي إذا اخترط السيوف نساءنا  
: مث ارجع إىل الذي هو احلقيقة وقل. وإىل رونقه ومائه، وإىل ما عليه من الطالوة

مث اسرب حالك؟ هل ترى " حنمي إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطري له السواعد أرعل"
سبيال آخر غري التلقي للحكم على جودة  ، بل إن اجلرجاين مل  جيد1"مما كنت تراه شيئا

الشعر؛ ألن األدب كما يراه ليست له قوانني معروفة ومضبوطة يقاس ا، كما جند بشأن 
وإذا كانت العلوم اليت هلا أصول معروفة، وقوانني مضبوطة قد اشترك الناس : " العلوم، يقول

املخطئ مث عجب برأيه مل تستطع رده  يف العلم ا واتفقوا على أن البناء عليها، إذا أخطا فيها
وكان هذا وصفه يعز، ويقل فكيف بأن ترد الناس عن (...) إال بعد اجلهد(...) عن هواء 

وأصلك الذي تردهم إليه، وتعول يف حماجتهم عليه، استشهاد القرائح، . رأيهم يف هذا الشأن
  .2"وسرب النفوس وفليها، وما يعرض فيها من األرحيية عندما تسمع

أضف إىل ذلك، اهتمامه بقضايا أخرى يف إطار تأسيسه لنظريته يف القراءة، نذكر 
منها على سبيل املثال؛ املزية يف الشعر؛ أ يف اللفظ أم يف املعىن؟ وقضية السرقات الشعرية، 

ال ... وقضية الصدق والكذب وعالقتها بالتخييل، وعالقة ااز واالستعارة والتشبيه بالتأويل
انت املعاناة اليت عاشها اجلرجاين هي تكمن يف التلقي أكثر مما هي أزمة إبداع، عجب فقد ك

  .وسيأيت احلديث عن بعضها، وهي  قضايا أشد ارتباطا جبوهر الشعر وكنهه يف عالقته بالتلقي

هكذا ربط اجلرجاين بني الشعر والتلقي يف جممل القضايا اليت تناوهلا يف الكتابني، ما 
لعملية اإلبداعية للشعر بالتلقي ضرورة،  وأن العمليتني ال تنفصالن، وأن يدل على ارتباط ا

وجود الشعر رهني مبتلق ذي ذوق وقرحية؛ إذ به تكتمل العملية اإلبداعية، ويتحقق للنص 
فإذا كان نقد النصوص مرافقا للشعر فإن التلقي مرافق لالثنني، فتاريخ "وجوده وفعاليته، 
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ولعل ما مييز قراءة  اجلرجاين للشعر أنه حاول . 1"هما تاريخ التلقيالنقد وتاريخ الشعر يرافق
  .      وما له من دور يف متييز املعاين وإدراكها. قراءة الشعر بناء على نظريته، وربطها باملتلقي

  :ـ املعاين والتلقي4

تكاد  شغلت قضية اللفظ واملعىن حيزا كبريا يف الدرس النقدي والبالغي العربيني، إذ ال    
جتد ناقدا أو بالغيا قدميا مل يفرد للقضية بابا من أبواب مؤلفاته، منتصرا ألحدمها على اآلخر، 
أما عبد القاهر فقد انتصر للمعىن، لكن يف إطار تصور جديد للقضية، نقصد نظرية النظم؛ إذ 

املعىن، اعترب املزية يف املعىن ال  يف اللفظ، فقد حاول بيان  فساد دعوى فضل اللفظ على 
  . وبيان اجلهة اليت منها حصل للمعىن الفضل واملزية دون اللفظ

ولعل تزايد املعاين دون األلفاظ هي اجلهة األساس اليت فضل فيها املعىن عند 
قد : "اجلرجاين، مما يستدعي إعمال الفكر والروية من أجل تلقي تلك املعاين، يقول اجلرجاين

زية، وأا من حيز املعاين دون األلفاظ، وأا ليست لك فرغنا اآلن من الكالم على جنس امل
حيث تسمع بأذنك بل حيث تنظر بقلبك وتستعني بفكرك، وتعمل رويتك، وتراجع عقلك، 

، غري أن اجلرجاين 2"وتستنجد يف اجلملة فهمك، وبلغ القول يف ذلك أقصاه، وانتهى إىل مداه
املبدع، فكثريا ما يؤكد يف ثنايا كتابيه صراحة  وإن كان يربط املعىن باملتلقي فإنه ال يلغي دور

املتلقي يسهم يف إجناز املعىن وخلق الوظيفة اجلمالية بقدر ما تتوفر يف النص "أو ضمنيا أن 
؛ وهي مؤشرات تتجلى يف الصياغة والتصوير، فضال عن 3"املؤشرات الالزمة يف حتقيق ذلك

  .شاعرااأللفاظ، وكلها من وظائف املبدع  كاتبا كان أم 

وإذا كانت الزيادة من حيز املعاين ال األلفاظ، فإن من شأن املعاين أن تتعدد، بالنظر 
إىل أحوال املتلقي وقدر رويته وفكره، وكذلك بالنظر إىل املؤشرات اليت حيويها النص، أما إذا 
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ر كان النص األديب ال حيتمل إال املعىن الظاهر؛ الذي ال يستدعي من املتلقي إعمال الفك
واعلم أنه إذا كان بينا يف : "والروية، فإن اجلرجاين يرتع  عنه املزية، ويسلبه الفضل، يقول

الشيء أنه ال حيتمل إال الوجه الذي هو عليه حىت ال يشكل، وحىت ال حيتاج يف العلم بأن 
ذلك حقه وأنه الصواب، إىل فكر وروية فال مزية، وإمنا تكون املزية وجيب الفضل إذا احتمل 

 ظاهر احلال غري الوجه الذي جاء عليه وجها آخر، مث رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه يف
  . 1"اآلخر، ورأيت للذي جاء عليه حسنا وقبوال تعدمهما إذا أنت تركته إىل الثاين

ومما يكسب املعىن املزية عند اجلرجاين أيضا؛ أن التأثري يف املتلقي ال يكون إال 
التأثري تنقص وتزداد على قدر ما حتمله العبارة من حسن تصوير  باملعىن، إال أن درجة هذا

وسبك صياغة، ما جيعل املتلقي حيتاج إلدراك معانيها إىل إعمال الفكر والروية وشحذ قرحيته، 
حىت حتصل لديه النشوة واألرحيية، وهو ما يؤكد احلضور اجللي لبعد التلقي عند اجلرجاين، 

وهذه خطاطة توضح ذلك الدور اهلام للمتلقي عند اجلرجاين . ودوره يف موقفه املنتصر للمعىن
خطاطة :                 يف حتصيل املعاين وتلقيها، وكذا التفاعل القائم بني النص واملتلقي

  2على وفق نظرية اجلرجاين

  

            

  األدب                                              
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 لقد ساهم وعي اجلرجاين بأمهية املتلقي يف العملية اإلبداعية للنص األديب وبالنظر
  :إىل أحواله، إىل متييز املعاين إىل ثالثة أصناف؛ هي

  .1"املفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغري واسطة" ):اللغوية(املعاين األولـ 

أن تعقل من اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن " ):معىن املعىن(ـ املعاىن الثواين 
  .  2"آخر

  ا اجلرجاين تعريفا حمددامل يقدم هل: املعاين الروحانيةـ 

أما املعاىن األول، فتتجلى مزيتها يف توجيه املتلقي إىل املعاين الثواين، وهي املقصودة 
فاملعاين األول املفهومة من : "من العمل األديب، يقول اجلرجاين مميزا بني املعاين األول والثواين

واملعاين الثواين اليت يومأ إليها بتلك أنفس األلفاظ هي املعارض والوشي واحللي وأشباه ذلك، 
، ويف فضل املعاين الثواين 3"املعاين، هي اليت تكسى تلك املعارض، وتزين بذلك الوشي واحللي

على املعاين األول ـ  كما يتضح يف النص ـ إقرار واعتراف من اجلرجاين بأمهية املتلقي يف 
ملعاين األول ويزينها بالوشي واحللي عالقته بالنص وتلقيه، إذ املتلقي هو من يكسي تلك ا

  .بفهمه ورويته وذوقه

وأما املعاين الروحانية فلم يقدم هلا اجلرجاين تعريفا واضحا، إال أا كما يرى حتتاج 
متلقيا ذا ذوق وفكر وروية، ويؤا قبليا واستعداد طبيعيا، ألا صعبة وغري هينة اإلدراك 

وليس األمر يف هذا كذلك، فليس الداء فيه : "رجاينوالتلقي، وقد شبهها بالسحر، يقول اجل
باهلني، وال هو حبيث إذا رمت العالج منه وجدت اإلمكان فيه مع كل أحد مسعفا، والسعي 
منجحا، ألن املزايا اليت حتتاج أن تعلمهم مكاا وتصور هلم شأا، أمور خفية، ومعان 

ث له علما ا، حىت يكون مهيئا روحانية، أنت ال تستطيع أن تنبه السامع هلا، وحتد
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إلدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة هلا، ويكون له ذوق وقرحية جيد هلما يف نفسه إحساسا بأن 
من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها املزية على اجلملة ومن إذا تصفح الكالم وتدبر 

  . 1"الشعر، فرق بني موقع شيء منها وشيء

ين األول هي معان لغوية تدرك من اللفظ دون واسطة، وظاهرة وإذا علمنا أن املعا 
ال حتتاج إىل فكر وروية، فإن السؤال املطروح يف هذا املضمار هو كيف تتشكل املعاين الثواين 
واملعاين الروحانية؟ و مبعىن آخر؛ ما هي اآلليات اليت تتحقق ا هذه املعاين يف النص األديب 

  وتلقيها؟  حىت يتوىل املتلقي إدراكها

  : أمهية األساليب البالغية يف التلقيـ 4

  :والتلقي االستعارة اـ
 عينيه نصب واضعا البالغية، األساليب من جبملة نصوصه بناء يف املبدع الكاتب يتوسل 
 يتكفل املتلقي جيعل توسال ؛ (Reader)القارئ فضول تثري عمله يف حلة بديعة تقدمي

 من جيدها رصد مث أوىل مرحلة باعتبارها مبهماا فك بغية النصوص يف والتفكري بالتأمل
 كيف املتأمل نفس يف ويتقرر للمحصل يتبني: " بقوله اجلرجاين إليه ذهب ما حسب رديئها،

 ويعدل االستحسان من حظوظها بني يقسم أن أراد إذا األقوال، تفاضل يف حيكم أن ينبغي
 األساليب أثر بتوضيح كتابيه يف اجلرجاين تكفل لقد ؛2"وامليزان القسطاس بصائب القسمة
 تبيان يف اجتهد كما وإثارته، املتلقي نفس خلدمة املنشئ يوظفها وكيف املتلقي، على البالغية
  .             استثمارها من املرمى

  الكالم على قائما ادعاء بوصفها مستفيض بشكل االستعارة اجلرجاين تناول
 الوضع يف أصالً اللفظ يكون أن اجلملة يف االستعارة أن اعلم: " السياق هذا يف يقول املؤول،
 غري يف الشاعر غري أو الشاعر يستعمله مث وضع، حني به اختص أنه على الشواهد تدل اللغوي
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 من يصاحبه وما البالغية، باألساليب ودراية حنكة يتطلب استعمالٌ وهو "1 .األصل ذلك
  .املألوف وغري املألوف وبني واالدعاء احلقيقة بني عابرة حوارية
 للعقل فعليا حضورا يتطلب التأليف ضروب من ضرب اجلرجاين عند االستعارة إن 
 رجعت إذا أنك يف احملذوف الكالم سبيل سبيلها فإن االستعارة فأما: "يقول والروية؛ والتدبر

 2"العقل يف سنخ هلا دعوى ويدعي صحيحا، عقليا أمرا يثبت وهو قائله وجدت أصله، إىل
 على والتركيز األدبية، النصوص داخل االستعارة أنواع نسج بتفاصيل فالعناية املعىن وذا
 ويقصد النص ملنشئ الشاغل الشغل تعترب له، املستعار جنس غري من بألفاظ بعيدة معان إنشاء

 الضرب هذا هي احلقيقة يف االستعارة أن واعلم: "اجلرجاين يقول األوىل؛ بالدرجة املتلقي به
 وأوسع وإحسانا، حسنا وأعجب جريانا، وأكثر افتنانا، وأشد ميدانا، أمد وهي األول دون
 وحتصر وشعوا، شعبها جتمع أن من وغورا، الصناعة يف جندا وأذهب غورا، وأبعد سعة

 نفسا ويؤنس عقال، ومينع صدرا ميأل ما بكل وأمأل سحرا وأسحر نعم، وضروا، فنوا
  .3"أنسا ويوفر

 وظيفته ومعريف فكري حضور جمرد ليس اإلبداعية العملية يف املتلقي دور إن
 أن إىل يسعى  األديب النص فصاحب  كذلك، وجداين نفسي حضور هو بل فقط، استهالكية

 أبواب من وغريها االستعارة أن ذلك صدره، ويثلج خاطره وميتع ويؤنسه املتلقي أرحيية حيقق
 التخييل مسالك وفتح املعاين، يف وثراء التصوير يف مجالية النص لتكسب ابتدعت إمنا ااز
 إذ املتلقي؛ أمهية على يدل إمنا االهتمام هذا القارئ منح على املنشئ وحرص القارئ، لدى
 على تتكئ االستعارة أن حيث وخلودها، الستمراريتها الضامن النصوص، ملعاين الكاشف هو

 الثواين، املعاين توصيل يف أمهيتها مبينا اجلرجاين يقول املستعارة، األلفاظ من تنهل اليت املعاين
 يعين.[ القضية هذه يف" فاالستعارة" ،"الكناية" يف هذا عرفت وإذ) "املتلقي(السامع جيهلها اليت
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 على موضوعها أن وذاك] احملقق: اهلامش" الكناية" يف للقول مشابه" االستعارة" يف القول أنه
  . 1"اللفظ معىن من يعرفه ولكنه اللفظ، من املعىن ذلك السامع يعرف ال معىن ا تثبت أنك

 حلة يف وجعله املعىن، ازدياد يف دور من هلا وما االستعارة، بفضيلة اجلرجاين يشيد
 صور يف أبدا البيان هذا تربز أا فيها اجلامعة الفضيلة ومن" بقوله النفس يف أثرا وأشد أحسن

 قد الواحدة اللفظة جتد ال وأنك فضال، الفضل بعد له وتوجب نبال قدره تزيد مستجدة
 شأن املواضيع تلك من واحد كل يف وهلا مواضع، يف مكررة تراها حىت فوائد، ا اكتسبت

 مسالك فتح يف االستعارة دور صراحة النص يؤكد. 2"مرموقة وفضيلة منفرد، وشرف منفرد،
 وإدراك بل والتأمل، التخيل فعل ممارسة له تتيح اليت الوسائل إحدى ألا املتلقي؛ أمام التأمل
 وحسن املعاين اختيار يف وكذا منسجما،  النص جعل يف العمل صاحب وخربة حذق

  .تصويرها
 مجالية قيمة بوصفها االستعارة يف احلديث فصل قد اجلرجاين أن يتضح سبق؛ ما ضوء يف
 يستعان مبتكرة جديدة معان توليد مثة ومن خياله، فعالية يف وتساهم املتلقي، إمتاع إىل دف

 حيث جديد؛ من فيه احلياة وبعث والنسيان، املوت ذائقة من وإخراجه النص، لتحريك ا
 واملعاين مبينة، اخلرس واألجسام فصيحا، واألعجم ناطقا، حيا اجلماد ا لترى فإنك":يقول
 ما هلا رونق وال منها، أعز هلا ناصر وال وجدا املقاييس أمر يف نظرت وإذا جلية، بادية اخلفية

 بفشل احلكم إىل تتجاوزها بل فقط، املبدع تقصري تعلن ال املتلقي فعل ردود إن.3"تزا مل
 املتلقي لدى الفعل ردود على واالتكاء: "قوله يف املطلب عبد حممد أشار كما األديب؛ النص

 مث القبول، أو بالرفض األديب اخلطاب يف يكون األول أثره إن بل فحسب، املبدع على يؤثر ال
  4. "تبعا املبدع إىل األمر يرتاح

 :   والتلقي التشبيه ـ ب
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 يؤدي املتلقي جيعل ما هو للفكر وإعمال التأويل إىل البالغية األساليب بعض حاجة إن  
 بينها، والتأليف الصور، هذه خيوطها نسجت اليت البعيدة األشياء بني اجلمع يف أساسيا دورا

: التشبيه عن حديثه سياق يف اجلرجاين يقول ليعيها، بينها املسافات تتقارب اليت واألشياء
 أمر جهة من يكون أن أحدمها: ضربني على كان باآلخر أحدمها شبه إذا الشيئني أن اعلم"

 كالم من يفهم. 1" التأول من بضرب حمصال الشبه يكون أن واآلخر تأول، إىل حيتاج ال بني
 بعض مثل عليها، متعارف بسجية مفهوم األول: ضربني على يرد التشبيه أن اجلرجاين

 سقط وتشبيه بالنهار، والوجه بالليل، والشعر بالورد، اخلدود" كتشبيه املعروفة، التشبيهات
 وتأويال تفسريا يتطلب غامض مبهم واآلخر ،2"الطريق هذا يف جرى وما الديك، بعني النار
 بضرب حيصل الذي الشبه وهو حصيف؛ متأمل وعقل معرفية موسوعة ذي نبيه متلق قبل من
 جهة من بالشمس احلجة شبهت وقد ،"الظهور يف كالشمس حجة هذه" كقولك التأول من

 أنك إال غريها، أو صورة أو لون من أردت ما جهة من بالشيء الشيء شبهت كما ظهورها
 .3"بتأول إال لك يتم ال التشبيه هذا أن تعلم

 األساليب هذه خيوطها نسجت اليت فاملعاين آلخر، قارئ من التأول فاعلية وتتفاوت  
 فاملتلقون آخر، متلق على تستعصي وقد مجاليتها، وإدراك وفهمها، فكها متلق يستطيع قد

 استعماله، ملوضع أو للفظ الثابت للمعىن معرفتهم مدى يف يتفاوتون ال قد األدبية للنصوص
 املعىن هو الشيب فمعىن" املدعى؛ للمعىن إدراكهم درجات يف خمتلفون هم ضرورة لكن

 من املتلقي يوجده الذي هو} املوهم{  واملعىن املتلقي ذاكرة يف واضحة وداللته الثابت
  .املنشئ من املقصودة اخلفية املعاين إدراك يف املتلقي دور يكمن وهنا ،4"النص دالالت
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 فهم سبيل يف املتلقي معاناة على ليقف التشبيه أسلوب دراسة يف اجلرجاين ويفصل   
 من يتفاوت الذي املقصود املعىن إلدراك وكده ومجاليتها، مقصودها حيث من التشبيهات؛

 حساسا، للكالم املتصفح كان إذ إال يبِني ال اللطف، غاية يف موضع" فهناك آلخر، موضع
 يف النفس وكمسرى كاخلَلس، هي اليت حركته وخفي الشعر، طبع وحي يعرف
   .واملقصود املعىن إدراك يف الكد من القدر هلذا حيتاج ال آخر وموضع.1"النفس

   :والتلقي التجنيس ـ ج

 ونسجه، تصويره وسائل البالغية األساليب بعض تعترب الذي املعىن دور جانب وإىل  
 دور عن احلديث يغفل مل فاجلرجاين اجلمالية، أبعادها وإدراك متشابكها، فك املتلقي ويتوىل
 وأن بينهما، اجلامع قرب و االنسجام، حصول شرط لكن املتلقي يف التأثري يف األلفاظ إيقاع

 يف والتجنيس. واستدعاه طلبه من هو املعىن يكون وإمنا مجعهما، تكلف قد املنشئ يكون أال
 للنص موسيقي إيقاع خلق على التجنيس يعمل حيث ذلك، مظاهر بعض اجلرجاين كتايب
: " اجلرجاين يقول. ذهنه يف النصية القيم ويكرس لقارئه، املعىن ويوصل إليه، السامع جيذب
 يكن ومل محيدا موقعا العقل من معنييهما موقع كان إذا إال اللفظتني جتانس تستحسن ال فإنك
 دور من للتجنيس وما التوهم، مسألة اجلرجاين يثري كما ،2" بعيدا مرمى بينهما اجلامع مرمى

 املتلقي يتوىل الذي املتشاة، األلفاظ بدايات بني احلاصل التشابه خالل من وذلك خلقه؛ يف
 3:متام أيب قول ومثاله. القراءة يف واالستمرار بالتأمل دفعه

  قواضب قواض بأسياف تصول     **    عواصم عواص أيد من ميدون

 من" والباء" ،"عواصم" من كامليم الكلمة آخر عليك يرد أن قبل تتوهم أنك وذلك(..)
 إذ حىت مؤكدة، إليك وتعود ثانية، جتيئك أن أرادت وقد مضت، اليت هي أا ،"قواضب"

 الذي عن وزلت األول، ظنك عن انصرفت آخرها، مسعك ووعى متامها، نفسك يف متكن
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 ؛1" منها اليأس خيالطك أن بعد الفائدة طلوع من لك ذكرت ما ذلك ويف التخيل، من سبق
 ألا النصوص؛ بني األوىل املزية تنال اليت هي واملعاناة املشقة بعد إال تنال ال اليت فالنصوص

  . كبريا تأمليا وجهدا خاصا، متلقيا تتطلب
 على تساعده للمتلقي، ومفتوحة واسعة آفاق فتح عملية يف اآلخر هو التخييل وحيضر   

 وعندها وخفاياه، النص غوامض إىل يصل ا  األديب؛ للنص جديدة تأويالت استشراف
 ليكشف املتلقي يتخذها والتقريب، التمثيل أصلها إدراكية قوة فالتخيل وصفاء، أرحيية تغمره

 كما حقيقتها، الشاعر يدعي اليت التخيلية الصور خالهلا من ويفهم األديب، النص جوهر ا
 ويدعي أصال، ثابت غري هو أمرا الشاعر فيه يثبت ما: "التخييل عن حديثه يف اجلرجاين وضح
  . "2ترى ال ما ويريها نفسه فيه خيدع قوال ويقول حتصيلها، إىل طريق ال دعوى

 عقل  إياها رادا منه املستنبطة العقلية الدالالت أصل شرح يف وأفاض ااز ناقش كما 
 موئل أنه العقلي ااز ميزة إن" مبارك حممد قول أكده ما وهو وتأمله، ونظره املتلقي

 النقدي التراث يف املتلقي صورة يسند مما املتلقي، عند والتخييل والعقل الفكر طاقة الستخدام
 نتيجة هي ااز يف العقلية فالداللة. ملواضعاته كاشف فيه متمعن بل للنص مستهلكا ليس فهو

 البعيدة املعاين إىل راجع البالغية األساليب فهم مرد أن حيث ،3"املتأمل والنظر العقل إلمعان
" على األمر هذا ومدار: "اجلرجاين يقول والروية، للعقل واستعمال هلا، املدعاة لأللفاظ
 من تعين الذي غرضك تفيد ال ذلك مجيع يف فإنك} ...{"التمثيل"و" االستعارة"و" الكناية

 املعىن، ذلك من السامع يعقل مث ظاهره يوجبه الذي معناه على اللفظ يدل ولكن اللفظ جمرد
  .4"غرضك هو ثان معىن االستدالل، سبيل على
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 أسلوبا يترك مل فاجلرجاين وااز والتجنيس والتشبيه االستعارة خبصوص هذا كان وإذ   
 بالدراسة له وتطرق إال مؤثرة صورة يف ونسجه وثرائه املعىن يف بالزيادة اخلاصة األساليب من بالغيا

 ورد والسجع والتمثيل الكناية شأن كذلك اإلبداعية؛ العملية إثراء يف فاعليته موضحا والتحليل،
 عالقتها مبينا التحليلية واإلجراءات البالغية األساليب من وغريها والتطبيق واحملاكاة االعتراض
 إال الفعلي وجوده للنص يتم ال إذ النص، معاين إنشاء يف واملتلقي املبدع تالزم ومؤكدا باملتلقي،

  . النص كاتب ضمنها اليت واملؤشرات الوسائل طريق عن معناه إغناء يف فاعل خاص مبتلق
  : ةــخامت

إن البحث يف التلقي عند اجلرجاين ما يزال حباجة إىل مزيد من البحث والدرس؛     
فاملقالة ال تدعي أا أحاطت باملوضوع من كل نواحيه، إذ مل تتناول إال بعض القضايا البارزة 
املرتبطة بالتلقي واملتلقي وأمهيتها يف بناء نظرية النظم، وهي كما تبدو نظرية يف القراءة 

  .ز، تربط النص باملنشئ وباملتلقي على حد السواءبامتيا

ولعل أهم ما خنلص إليه من هذه الدراسة، أن حضور املتلقي عند اجلرجاين ميكن تقسيمه إىل 
  .األول؛ يظهر يف عالقة النص باملتلقي، والثاين؛ يتجلى يف عالقة املتلقي بصاحب النص: مستويني

أما على مستوى عالقة النص باملتلقي، فقد تبني من البحث أن اجلرجاين يسند مهمة    
حتقيق الوجود الفعلي للنص إىل املتلقي، بناء على تصوره أن املزية يف النص للمعىن، واملعىن ال 
يظهر إال عندما يدركه املتلقي بعد طول تدبر وتأمل وفك لغز النص، لكن مبؤشرات لغوية 

نصية، فحياة النص رهينة باملتلقي وليس بصاحبه، مما جعل اجلرجاين يلح على ضرورة وبالغية 
باإلضافة إىل شروط ... توفر شروط ذاتية يف املتلقي، مثل الذوق والقرحية، والفطنة والذكاء

معرفية وثقافية، مثل، معرفة علم اإلعراب، وعلم البالغة وعلوم أخرى هلا اهتمام بالنص من 
ومل يغفل اجلرجاين كذلك التأكيد على دور تلقي الشعر يف تكوين ... ونقدهحيث تفسريه 

  . ملكة الذوق، واخلربة بأحناء الكالم وأساليبه، ويف السبق إىل معان  بديعة

أما على مستوى عالقة كاتب النص باملتلقي، فاجلرجاين كما ظهر من خالل البحث دائم  
لية والتأثريية للكالم؛ اجلامعتني بني املنشئ واملتلقي، فصاحب التأكيد يف كتابيه على الوظيفتني التواص
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النص األديب يف نظر اجلرجاين ال يبدع إال لغرض التواصل مع املتلقي دف إخباره أو سؤاله عن 
شيء، لكن بوسائل حتقق التأثري فيه؛ هي ما نعتناها باألساليب البالغية، وعالقة النص ما هي عالقة 

كان صاحب النص هو من خيلق النص وينشئه، فاملتلقي هو من جيعله حيا باستمرار، تفاعلية، فإذا 
  . بواسطة ما يدركه من النص من معاين ثواين وروحانية

إن اجلرجاين يف كتابيه األسرار والدالئل يؤسس لنظرية تلقي النص األديب، فإن كنا قد أشرنا 
  .  ضل تأمل، يضيق به البحث يف هذا املقامإىل بعض معاملها، فالبحث فيها ما زال حيتاج إىل ف

  :قائمة املصادر واملراجع 

عالمات يف النقد، ذو القعدة . اجتاهات تلقي الشعر يف النقد العريب املعاصر، لطيفة ابراهيم برهم، م ـ 1
  ـ9.، م35.م، ج2000هـ ـ مارس 1420

ط ، .عبد الرمحان طنكول، احتاد كتاب املغرب، د. األدب املقارن ومجالية التلقي، منفريد كوسيتيجري، تر .2
  . 6.م، ع1987بدار النشر املغربية، الرباط 

  .م1999، املوسوعة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1.استقبال النص عند العرب، حممد املبارك، ط ـ 3

، مطبعة دار املدين، جدة 1.لقاهر اجلرجاين، قرأه و علق عليه حممود حممد شاكر، طأسرار البالغة، عبد ا ـ 4
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  مفهوم التواصل يف التراث البالغي العريب
 ------  

  اجلزائر –جامعة األغواط  - األستاذة نصرية بن منصور 
 ------ 

قامت يف اآلونة األخرية دراسات لغوية لسانية هدفها إعادة قراءة التراث 
العريب البالغي على األخص يف ضوء علم الدراسات اللسانية احلديثة، كمحاولة 
جادة لربط ما هو موجود يف التراث ومبا أستجد حاليا من مفاهيم وأسس، ومناهج 

لغوية حديثة تسمح خبلود هذه الذخرية املعلوماتية اليت متطورة قصد تأسيس دراسات 
  .ومفاهيم وآراء   أبدع فيها أسالفنا من نظريات

وعلى هذا األساس قامت دراسات حديثة حول مدى إدراك البالغة العربية 
ألسس نظرية التواصل وأبعادها وانضمامها ضمن أهم االهتمامات القائمة بني 

الحتكاك مع النفس والغري وأصبحت املعارف البشرية األفراد، ألن التواصل وليد ا
ترتكز بشكل أساس على جناح اإلنسان يف توصيل رسائله باستعمال وحدات دالة يف 

  .نظام تواصلي، ويكون جوهره حسن استخدام عالمات لسانية تعبريا عن أغراضه
ويف البداية يالحظ ذلك التعدد يف استعمال املصطلح كترمجة املصطلح 

يغ واإلبالغ والتواصل واإليصال بني التبل la communication رويباألو
، فالتواصل يف اللغة العربية يعين التالقي أو [1] االتصالو

بينما كلمة " تفاعل"على أن كلمة تواصل على وزن  (convergence) االلتقاء
حيث تشتق كلمة تواصل من الوصل والذي يعين مجع " افتعال"على وزن " اتصال"

الشيء بالشيء، ومنها وصل املكان أي بلغ املكان، فالتواصل هو التأثري املتبادل بني 
  .[2]طريف أو أطراف عملية التفاعل على املواجهة
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أما عن االتصال فاهلدف منه هو حتقيق تأثريات أو نتائج معينه ومن بني أمهها 
مدى استجابة املتلقي للرسالة، لذلك ميكن التفريق بينهما من ناحية طبيعة 

  .يف حد ذاته االتصال عملية
سالة هنا ، فالر) االستجابة(ويقصد به إرسال الرسالة دون انتظار رد الفعل 

فهو إرسال الرسالة مع انتظار االستجابة فالرسالة هنا  التواصل اتصالية، أما
  .[3]تواصلية

الذي جاء تعريفه " التبليغ"والتواصل يرد مصطلح  االتصال  ويف مقام ذكر
  :اخترنا منهااللغوي بعدة صور 

بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب املدينة إذا انتهى إليها وأبلغه هو "
  :إبالغًا، وبلغه تبليغا، ومنه قول بن األسلت السلمي

  قد أبلَغت أَسماعيفمهالًً                قََالت ولََََم تقصد لقيلِ احلَىن               
: ، والبالغ"جعل ما أنزلت لنا قُوةً وبالغةً إىل حنيوأ: "ويف حديث االستسقاء

  .[4]الكتابة: اإليصال، وكذلك التبليغ، والبالغ
كما ورد ذكر التبليغ يف القرآن الكرمي ومشتقاته وصفا لعمل الرسل يف تأدية 

فَهلْ علَى الرسلِ إِلَا : "وظيفتهم وهي إبالغ الرسالة الربانية إىل العباد، كقوله تعاىل
متم، فَإِنْ وقُلْ للذين أُوتوا الكتاب واألميِني ء أَسلَ: "، وقوله أيضا[5]"البالغُ املُبِني

بادبالع صريالغُ و اهللا بالب كلَيا عملُوا فَإِنووا وإِن تدَتاه وا فَقَدلَم[6]"أَس.  
حيث به نقل خرب ما، من نقطة إىل أخرى،  يقصدف  تعريفه اصطالحا،ا وأم

يكون التبليغ مفهوما أوسع من اللغة العتماده على طرق عديدة لتبلغ ا األفكار 
  .[7]واستعمال رموز خاصة والكتابة واآلراء كالصوت واإلشارة

و يشمل املفهوم العام للوضع فه: "ووضح عبد املالك مرتاض تعريفه يف قوله
االختبار أو نقل أمر من أعلى إىل أدين، أو من أعلى مستوى على مستوى مماثل له 

  .[8]"يف الدرجة، وهو لفظ قدمي االستعمال يف اللغة العربية، و االسم منه البالغ
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فهو هلذا يشترك مع مفهومي االتصال والتواصل يف نقطة نقل األخبار 
واملعلومات واألفكار من طرف إىل آخر، لتبقى نقطة االستفهام حول ما إذا كان 

  .التبليغ يرتبط باالستجابة مثل التواصل أم ال؟
ولإلجابة عن هذا السؤال نذكر االرتباط الواقع بني البالغة والتبليغ حيث قال 

البيان يقصد به أيضا التبليغ والتوصيل زيادة على : "د الصغري بناين أنحمم
، ويستدرك ليقول أن مفهوم التبليغ ال يتجاوز نقل األخبار، أن مهمة [9]"التعبري

ظر عن مدى تأثر السامع أو انتظار رد املتكلم ال تتعدى التعبري، بغض الن
  .[10]"فعله

فالسؤال الذي يبق مطروحًا، هو هل ما جاء به األنبياء والرسل من رساالت 
  .كان تعبريا وإيصاال حبيث يبتعد عن ضرورة الدعوة واإلقناع؟

هل ما جاء به القرآن الكرمي من حجج وبراهني وإعجاز بالغي، وعلمي  مث
  .كان غري مقصود؟... وحضاري

وهل كان الوعيد والتهديد والتشويق والترغيب، عرب قصص األنبياء، يتجاوز 
نقل األفكار والتعابري، ففي اعتقادنا أن معىن التبليغ يتجاوز ذلك إىل التأثري على 

  .وأفكاره ومعتقداته يف مقام نفسي، واجتماعي، وثقايف خاص املتلقي وتغيري سلوكه
يف  "La communication"وأما املصطلح املقابل للمصطلح األورويب 

أكثر دقة من الكلمات " تواصل"كلمة : "رأي بشري إبرير فهو التواصل، حيث يقول
  .[11]"األخرى، ألا تعين كال من املتكلم واملخاطب والتفاعل احلاصل بينهما

: ويرتضي، عبد املالك مرتاض استعمال مصطلح التبليغ عن غريه معلالً ذلك
بأن املصطلح إمنا ورد يف أصوله على صيغة التعدية املعنوية على حني أن معادله "
ىن بل هو حمايد، ال يتعدى إىل أي معىن يف غريه، مل يرد يف العربية ذا املع" التواصل"

  .[12]"وإمنا يقتصر على ما فيه من معىن يف نفسه
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التواصل، االتصال، (أما النتائج اليت تنبين عليها بعض أوجه االختالف بني 
اختصارها ومتييز كل واحد عن اآلخر، من ناحية الصيغة واملعىن والغاية ميكن ) التبليغ

  :يف اجلدول التايل
   

 التبليغ التواصل االتصال

مثل " افتعال"على وزن  -
  .ابتكار وابتداع

تقل رسالة ما من نقطة  -
  .إىل أخرى

رسالته اتصالية ال تنتظر  -
 .االستجابة

" تفاعل"على وزن  -
 تشتق من الوصل الذي

  .يعين مجع األشياء بالشيء

التأثري املتبادل بني طريف  -
  .أو أطراف عملية التفاعل

رسالته تواصلية ذات  -
 .استجابة

مبعىن : معناها لغة -
الوصول االنتهاء، اإليصال 

  .الكتابة

تقل األفكار والتعابري  -
على سبيل اإلقناع 

  .واحلجة

 .رسالته تبليغية-

 التبليغ= التواصل = االتصال الناجح 

   
  :التبليغ بني البالغة والبيان 

يعترب علم البالغة من أهم العلوم اليت اهتم ا املسلمون اهتماما بالغا، بقدر 
استيعاا والتعرف على مراميه "عنايتهم باحملافظة على القرآن الكرمي، وفهم آياته، و

ومقاصده واكتشاف مواطن إعجازه، فهو فاحتة تأسيسية للمعرفة العقالنية يف تاريخ 
وترعرع يف " علم البالغة العربية"ذلك منت بني أحضانه أمتنا الفكري واحلضاري، ول

أن أحق ): "ه395:ت(ظروف علمية خاصة، وقد قال عنها أبو هالل العسكري 
العلوم بالتعلم وأوالها بالتحفظ، بعد املعرفة باهللا جل ثناؤه، علم البالغة ومعرفة 
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سبيل الرشد الفصاحة الذي به يعرف إعجاز وكتاب اهللا تعال باحلق، اهلادي إىل 
  .[13]"املدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة

فاملعرفة ذا العلم من الضروريات اليت المناص منها، وكان تعلمه حباجة 
ئها من التفريق بني جيد الكتساب مهارة اللغة وأعلى درجات الكالم، وليتمكن قار

الكالم ورديئه، حرصا منه على صياغة أفكاره والتعبري عنها يف أحسن صورة تتطابق 
فيها الوسيلة اللغوية مع الفكرة ولتكسب القدرة على توصيل املعاين مع ضمان 
وصوهلا، فإذا استنطقنا تراثنا البالغي، وحاولنا إطالة التأمل يف معانية وتعاريفه، فإننا 

د أنفسنا أمام ذخرية علمية ضخمة متنوعة، تنوع منطلقاا النظرية حبكم اختالف جن
مرجعيتها الفكرية وروافد أصحاا، فقد عىن القدماء بدراسة الكالم وأشكاله وأمهيته 
بني األفراد يف توصيل املعاين وتبليغها فظهرت بعض الومضات التواصلية، باعتباره 

  .أشكال التواصلسلوك للفعل اللغوي وأحد أهم 
ومن العلماء البالغني الذي كان هلم السبق يف اإلحاطة ذا املوضوع 

، إذا يتمثل معلما بارزا يف فهم )ه255: ت" (اجلاحظ"واالهتمام بالتواصل اإلنساين 
مل خيلق اهللا تعاىل أحدا يستطيع : "طبيعة التواصل كضرورة اجتماعية حيث يقول

ستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم سخر ألقصاهم، بلوغ حاجاته بنفسه دون اال
وأصلهم ميسر ألوهلم وعلى ذلك أحوج السوقة إىل امللوك يف باب وكذلك الغين 

  [14]..".والفقري
اإلنسان لقضاء احلاجة  فالتواصل عند اجلاحظ عزيزة ال غىن عنها حيتاجها

والتعامل مع خمتلف الطبقات وفئات اتمع، فهو مسة عامة ختص اإلنسان كانسان، 
بغض النظر عما يكون، يكفي بأن لغة القرآن الكرمي منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 

وجعلناكُم : "مازالت لغة تواصل املسلمني، كما أن احلكمة جاءت من قوله تعاىل
  .[15]"بائل لتتعارفُواشعوبا وقَ



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

184 
 

اجلاحظ أنه ال ميكن حتقيق ذلك االجتماع إال بالتواصل، الذي    وهذا ما أكده
اسم جامع لكل شيء كشف لك عن قناع "ال حيدث إال بوسيلة البيان باعتباره 

و هتك احلجاب دون ضمري ، حىت يفضي السامع إىل حقيقته ، و يهجم  املعىن ،
أي جنس كان الدليل ألن مدار    على حمصوله كائنا ما كان ذلك البيان ، و من

األمر و الغاية اليت إليها جيري القائل و السامع إمنا هو الفهم و اإلفهام و أوضحت 
  [16]."   عن املعىن ، فذلك هو البيان يف ذلك املوضوع

   :وعليه يقر اجلاحظ عملية التواصل بتحديد عناصرها على النحو التايل
  .و هو يقابل املتصل البليغ: القائل     .1
  .و هو يقابل املتلقي و املستقبل: السامع      .2
  .و يقابل الرسالة: القناع كل شيء كشف      .3
وهو يقابل : الدليل و أصناف الدالالت على املعاين من لفظ أو غري لفظ     .4

  .الوسيلة
   .و هي تقابل اهلدف و التأثري: الغاية اليت جيري إليها الفهم و اإلفهام     .5

: يف كتابه) هـ337ت (ما أشار إليه قدامة بن جعفر .. ومما ال يفوتنا أيضا
ولشرف البيان :" عن حديثه يف شرف البيان وفضيلة اللسان قوله [17]"النثرنقد "

املرء خمبوء :" عليه السالم) علي كرم اهللا وجهه(وفضيلة اللسان قال أمري املؤمنني 
ما أشرف الكالم وأحسنه وأكثره معىن، وأخصره، وهذا " حتت لسانه فإن تكلم ظهر

  ".[18]ألنك ال تعرف الرجل حق معرفته إال إذا خاطبته
أعلم أن الكالم هو ): "هـ471ت(وهذا ما عزز قول عبد القاهر اجلرجاين 

منازهلا، ويبني مراتبها، ويكشف عن صورها، وجيين صنوف الذي يعطي العلوم 
مثرها، ويدل على سرائرها ويربز مكنون ضمائرها، وبه أبان اهللا تعاىل اإلنسان من 

الرمحان علَم القُرآن، :" سائر احليوان،ونبه فيه على عظم االمتنان، فقال عز من قائل
، فلواله مل تكن لتتعدى فوائد العلم عامله، وال صح [19]"خلق الإنسان، علَمه البيان
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من العاقل أن يفتق عن أزاهري العقل كمائمه، ولتعطلت قوى اخلواطر واألفكار عن 
  [20]".معانيها، واستوت القضية يف موجودها وفانيها

) هـ606ت(ومن تلك املفارقات اللفظية ما يستطرد إليه فخر الدين الرازي 
أن اإلنسان خلق حبيث ال يستقل : "يف معرض حديثه عن مبدأ التواصل يف قوله

ضمريه ليمكنه التوسل به بتحصيل مجيع مهماته، فاحتاج إىل أن يعرف غريه ما يف 
، وهذه االستعانة ناجتة عن حاجة البشر بعضهم لبعض [21]"إىل االستعانة بالغري

لضمان بقاء اجلنس اإلنساين على وجه البسيطة إذ ال يفي الواحد حباجاته من عيش 
واتقاء الغوائل إال بالتواصل وإن اختلفت أشكاله وطرقه كاليت أشار إليها وسكن 

والطرق كثرية مثل الكتابة واإلشارة والتصفيق : "فخر الدين الرازي أيضا يف قوله
باليد واحلركة بسائر األعضاء، إال أن أسهلها وأحسنها هو تعريف ما يف القلوب 

  .[22]"والضمائر ذه األلفاظ
وأما عن البيان، فقد وردت له جمموعة من التعاريف منها املعىن اللغوي الذي 

  :[23]ميكن اختصاره يف أربعة نقاط هي
الكالم على صحة خمارج احلروف،مث على العيوب اليت سببها اللسان أو  -1

  .الرئتان، أو ما قد يصيب الفم من التشوه
الكالم على سالمة اللغة والصلة بني األلفاظ بعضها ببعض والعيوب  -2

  .الناشئة من تنافر احلروف ميحه السمع
مث على الوضوح واإلجياز الكالم على اجلملة، والعالقة بني املعىن واللفظ،  -3

  .واإلطناب واملالئمة بني اخلطبة والسامعني هلا، واملالئمة بني اخلطبة وموضوعها
  .الكالم على هيئة اخلطيب وإشاراته -4

أما عن تعريفه اللغوي فقد ورد لفظه يف القرآن واحلديث ويف الدرس البالغي فهو 
  .ني به الشيء من الداللة وغريهامبعىن الفصاحة واللسن مع الذكاء، وهو أيضا ما يتب
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أبان، : الثالثي يستعمل الزما فقط، وغريه من األفعال وهي" بأن: "وفعله
  .وتبني واستبان، وتستعمل مادته مبعىن الوضوح واالنكشاف

إن من البيان لسحرا : "كقوله صلى اهللا عليه وسلم: "وأما يف احلديث الشريف
احلديث مبعىن املهارة يف الترمجة عن معاين والبيان يف هذا " وإن من الشعر حلكمة

النفس يف عبارة مؤثرة، وبه شبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، لتمكنه يف نفس 
  .[24]سامعه وقلبه

  :منهاهذا البيان ورد يف مواقع متعددة : أما يف القرآن
،املعىن إيضاح لسوء  [25]"هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للمتقَني: "قوله

خلَق اإلنسانَ، علَمه "، وأيضا قوله تعاىل [26]العاقبة وتبني وتنبه الكاذبني
، فقرن ذكر البيان خبلف اإلنسان الستعماله يف اإلفصاح عما يف [27]"البيان
  .[28]"ذاته

ومما جاء يف األثر تلك املقابالت بني البيان والبالغة، أن البيان مبعين البالغة     
: مرادفا هلا، ويظهر ذلك من خالل قول جعفر بن حيي عندما سأله مثامة ما البيان قال

زاك، وخترجه من الشركة وال تستعني أن يكون االسم حييط مبعناك وجيلي عن مغ"
عليه بالفكرة والذي البد منه أن يكون سليما من التكفل بعيدا عن الصنعة بريئا من 
التعقيد غنيا من التأويل وها هو تأويل قول األصمعي البليغ من طبق املفصل وأغناك 

  .[29]"عن املفسر
معىن هذا أن ما قيل يف البيان تأويل ما قيل يف البالغة ومن هنا فالبيان مرادفا 

  .[30]للبالغة
بليغا وقد فهي عند اجلاحظ ملكة للتبليغ وقد تكون صفة يصري ا الكالم 

يكون للكالم البليغ نفسه والبيان كما جاء يف عنوان اجلاحظ البيان والتبيني مساويا 
فكأن بالبالغة ذلك العلم الشامل الذي . [31]"البالغة"كما نعرفه اليوم باسم 
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تعددة إن أضاء بعضه بقي بعضه مظاملا حيتاج للبحث والتفصيل يف يكتسب أبعادا م
 مفاهيمه ، لينتهي بنا القول أن كل من البالغة و البيان مفاهيم معادلة ملفهوم التواصل 

  :مفاهيم التبليغ يف البالغة العربية - 2 
مقالنا هذا، باعتباره موضوعه األصلي "مفهوم البالغة"من الطبيعي أن يتصدر

ز الذي تدور فيه ما ورد يف باقي القضايا األخرى، ونظرا لكثرا وتشعبها واملرك
، يف "التفكري البالغي عند العرب"ارتأتنا أن ننتهج منهج محادي صمود يف كتابة

  :[32]تقسيمه مفاهيم البالغة إىل ثالثة أقسام هي
  :القسم األول -أ

وهو قسم تنحصر فيه وظيفتها يف مؤدى الكلمة اللغوي أي تعريف البالغة 
لغويا من إبانة وإفصاح عباراته، لتكون وعاءا سهال لتوصيل املعاين واألفكار بأسهل 
األلفاظ بعيدا عن تصويرها الفين اإلبداعي واجلمايل، فتأخذ منها البالغة طابع التبليغ 

البالغة من قوهلم : "قول أبا هالل العسكري: بشىت أشكاله وجاء يف تعريفها لغة
بلغت الغاية إذ انتهيت إليها وبلغتها غريي، ومبلغ الشيء، منتهاه واملبالغة يف الشيء، 
االنتهاء إىل غايته، فسميت البالغة بالغة أا تنهي املعىن إىل قلب السامع فيفهمه 

، أي "هذَا بالَغ للناسِ: "بليغ يف قوله عز وجلوالبالغ أيضا الت(...) 
و منه نالحظ أن البالغة لديه تنطلق من فكرة التوجه إيل املستمع .[33]..."تبليغ

ه إليه الكالم، و يف إطار هذا باعتباره املقصود من التواصل ، فاملتكلم يراعي من يوج
التوضيح، و هذا الطرح دعت البالغة اجلديدة إيل االهتمام به ، إذ يذكر 

أن ما ينبغي أن حيتفظ به من البالغة التقليدية أمنا هو فكرة "   Perlman بريبلمان
املستمعني اليت تنبثق من فهم طبيعة اخلطاب ، فكل قول يوجه ملستمع ، و غالبا ما 
ننسى أن الشيء ذاته حيدث لكل مكتوب ، و بينما نتصور اخلطاب بالنظر إيل 

ظن أنه وحده يف هذا العامل ، املستمعني ، فإن غياب القراء ماديا رمبا جيعل الكاتب ي
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بالرغم من أن نصه يف الواقع مشروط دائما ؤالء الذين، واعيا أو بشكل غري 
  .[34].."واع

كما اشترط صاحب الصناعتني يف موضع آخر فكرة جوهرية و هي أن يكون 
البالغة : "قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: "املعىن مفهوما و اللفظ مقبوال ،حني قال

البالغة إيضاح : "إفصاح قول عن حكمة مستغلة، وأبانه عن مشاكل، ومثله قول احلسن
امللتبسات وكشف عوار اجلهالت، بأسهل ما يكون من العبارات، وقريب منه قول 

  .[35]"البالغة تقريب بعيد احلكمة بأسهل العبارة: احلسني بن علي رضي اهللا عنهما
جل هذه املعطيات و التعريفات اللغوية للبالغة حني قال   رمبا قد خلص اجلرحاينو

  .[36]"الوصول إىل الغاية املنشودة: "هي
فاالنتهاء والوصول والتبليغ والتوصيل كلها مفاهيم جذرية للبالغة العربية فلهذا 
وألسباب أخرى نظرت إليها الدراسات احلديثة على أا املقابل الصحيح لعلم 

  .[37]التواصل
وهكذا اكتست البالغة حلة الزمة هلا انطالقا من تعريفها اللغوي ميزة اإليضاح 

لتبسيط فهم ما يقال وضمان جناح التواصل بني " تسهيل العبارة"وميزة الكشف أال وهي 
فإن "والعميق للفهم والتواصل،  األفراد، ولتخرج أيضا ظاهرة التكلف والتصنع، املبالغ فيه

التكلف إذا ظهر يف الكالم هجنه وقبح موقعه، من ذم التكلف أن اهللا عز وجل أمر 
قُلْ ما أَسأَلُكم من أجر وما أنا من : "الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالتربؤ منه، فقال

، وأال يظن أن البالغة إمنا من اإلغراب يف اللفظ والتعمق يف املعىن، فإن [38]"املُتكلَفيِن
  .[39]"أصل الفصيح من الكالم ما أفصح عن املعىن، والبليغ ما بلغ املراد

  :القسم الثاين - ب
هذا القسم على مقاصد البالغة ووظيفتها، يف وصف الطرق اخلاصة  يركز   

يف استعمال اللغة واختيار األساليب والغرض املراد للتعبري عنه ليتجاوز اإلبالغ إىل 
  .التأثري يف املتكلم، إقناعه وغايتها هو وصول املرسل ملقاصده بأجنع الطرق
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حيث ربط " املنهاج"يف ) ه684:ت(حازم القرطاجي وهكذا ما أكد عليه    
ملا كان علم البالغة : "مبقصدها يف قوهلا) اخلطابة والشعر(بني البالغة وأشكاهلا 

مشتمال على صناعيت الشعر واخلطابة وكان الشعر واخلطابة يشتركان يف مادة املعاين 
قنع يف شيء من ويفترقان بصوريت التخيل واإلقناع، وكان لكليهما أن ختيل أن ت

  .[40]"املوجودات املمكن أن حييط ا علم إنساين
ومن بني التعاريف اليت مشلت على ما سبق قول عمرو بن عبيد يف تعريفه    

  .[41]"ما بلغ بك اجلنة وعدل بك عن النار: "للبالغة هي
فكره، قلبه (فهي إذن تتعدى التبليغ من طرفني إىل فكرة امتالك ذهن املتلقي    
  .إىل ما ميكن أن يسري أو يغري سلوكه ومعتقداته) تصوره

: صديق يل، قال قلت للعتايبحدثين : "كما يقول اجلاحظ يف تعريف البالغة   
كل من أفهمك حاجته من غري إعادة وال استعانة فهو بليغ فإذا : ما البالغة؟ قال

أردت اللسان الذي يروق األلسنة ويفوق كل خطيب إلظهار ما غمض من احلق 
  .[42]"وتصوير الباطل يف صورة احلق

، هنا يراد "بليغ.... كل ما أفهمك، : "فأما الشطر األول من هذا التعريف   
أي التبليغ، وميكن عده تعريفا لغويا للبالغة، وذلك أن قدرة املتكلم " اإلفهام"ا 

أثناء عملية التبليغ هي بلوغ غايته من إفهام السامع والوصول إىل غرضه على أمت 
  .رهوجه وأيس

يبني فيه " صورة احلق... فإن أردت اللسان: "أما الشطر الثاين من التعريف
  .[43] الرتعة اجلدلية، اليت جتيز تصوير الباطل حقا واحلق باطال

  :العتايب هو تقسيمها إىل نوعني مهاومما جاء يف شرح وتفسري تعريف البالغة عند     
كل من أفهمك حاجة من غر إعادة وال : "بالغة لسانية وعرفها بقوله -أ

  ".حبسة وال استعانة
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وعرفها بأا إظهار ما غمض من احلق وتصويره صورة : "بالغة فنية - ب
الباطل وهذا التعريف يؤدي إىل الكذب والزور واستعمال احليل ملراوغة املتلقي 

  .[44]"تساب عطفهواك
وعلى هذا النحو أيضا جاء يف الذكر تعريف ابن املقفع ببالغة يف كتاب 

  .[45]"كشف ما غمض من احلق وتصوير احلق يف صورة الباطل: "الصناعتني قوله
  :حيث مجع يف هذا التعريف بني وظيفتني مها

وهو املعىن اللغوي الذي وضحناه يف بداية تعريف البالغة من : "الكشف -1
  ".إبانة وكشف وإيضاح

وهو الصياغة اللغوية اليت يلبس ا النص، وقدرا على اإلام : التصوير -2
  .[46]والتخيل إىل درجة التأثري واإلقناع

  :القسم الثالث -ج
  :ويهتم هذا القسم مبحاور ثالث وهي        

  :احملور األول - 1-ج
ذهنية مطابقة ما جيب أن يكون بني اللفظ واملعىن، أين يستدعي لفظ ما صورة 

البالغة أن يكون االسم ): "ه187ت(هلا لدى ذهن املتلقي كقول جعفر بن حيي 
حييط مبعناك، وجيلي عن مغزاك وخترجه من الشركة وال تستعني عليه بطول الفكرة، 
ويكون سليما من التكلف بعيدا من سوء الصيغة بريا من التعقيد، غنيا عن 

  .[47]"التآمل
فالبالغة أو ما نسميه بعملية التبليغ وتوصيل املعاين تشترط جمموعة من 

  :الشروط يف اللفظ واختياره منها
أن يكون اللفظ مطابقا ملعناه، وهذا ما يذكرنا بأحسن تعريف البالغة  -1

الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه ال يكون :"جتباه، اجلاحظ قوله
  .[48]"فال يكون لفظه إىل مسعك أسبق من معناه إىل قلبك
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لإلخبار أو اإلعالم أو اإلقناع أو   أن يؤدي غرض استعماله إن كان -2
  .خلا... الترفيه

  .أن ال حيتاج إىل استعانة لفهمه، فيكون بسيطا بعيدا عن التكلفة -3
  .أن ال تطول الفكرة حىت يتسىن املتلقي فهم الغرض احلقيقي هلا  -4
أن يكون واضح املعامل يرتبط، داله مبدلوله دون اإلطالة يف البحث عن  -5

  .مدلول الكلمة والتأمل يف معناها
  :احملور الثاين - 2-ج
وهو ما جيب أن يكون فيه قلة اللفظ وكثرة املعىن اعتمادا على طاقات اللغة "      

كاإلحياء واإلشارة والتلميح، فارتبطت البالغة يف العديد من تعاريفها باإلجياز أمهها 
تعريف ابن املقفع الذي حسد عليه يف قوله ، والذي قال عنه إسحاق بن حسان 

 ابن املقفع أحد قط، سئل ما البالغة مل يفسر البالغة تفسري) هـ212(بوفوهة 
البالغة علم جامع مبعاين جتري يف وجوه كثرية فمنها ما يكون يف السكوت، :" قال

ومنها ما يكون يف االستماع، ومنها ما يكون يف اإلشارة، و منها ما يكون يف 
احلديث، و منها ما يكون يف اإلشارة، و منها ما يكون يف احلديث ومنها ما يكون 

الحتجاج ومنها يكون جوابا، منها ما يكون ابتداء، ومنها ما يكون شعرا ومنها ما ا
يكون سجعا وخطبا، ومنها ما يكون رسائل، فعامة ما يكون من هذه األبواب 

  .[49]"الوحي فيها واإلشارة إىل املعىن واإلجياز فهو البالغة
نستنتج من هذا التعريف أن البالغة هي اإلجياز يف موضعه، واإلطناب يف 
املواضع اليت تتطلب ذلك مع مطابقة الكالم ملقتضى احلال، ومنه نستشف أيضا تلك 

  :العالقة الواضحة بني البالغة والتواصل يف ذكره ألشكال التبليغ املختلفة وهي
  .املتلقي                                 االستماع

  .التواصل غري الفظي                            اإلشارة
  .كسبيل لإلقناع والتأثري                       الرسائل                      االحتجاج
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  .رد الفعل املتلقي أو رجع الصدر أو التغذية الراجحة                      اجلواب
  .القائم بني املرسل واملتلقيالتفاعل                       االبتداء

  .البنية اللغوية للرسالة                       اخلطيب -سجع - شعر
  :احملور الثالث - 3-ج

وهو مراعاة املوضع واحلال واالهتمام بالسياق الذي ترتل فيه العبارة أو اللفظة 
ألن النص ال يستمد معناه إال إذا كان يف موضعه ومقامه، حيث أهتم البالغيون 

والبالغة يف : "كتعريف عبد القاهر اجلرجاين، قوله" لكل مقام مقال: "رب مببدأالع
الكالم تعين مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته، أي دقة يف اختيار األلفاظ واألساليب 

  .[50]"يف ضوء مواقعه وموضوعاته وحال السامعني الذين يلقي علمهم
وهذا اجلرجاين سيشرح مبدأ مطابقة الكالم ملقتضى احلال يف االختيار اجليد 

  :على شروط ثالث للفظ وصياغته يف أسلوب يناسبه داخل نظم خاص به يتوقف
  .موضع أو سياق الكالم -1
  .موضوع الكالم -2
  .عالقة املستمعني باملوضوع املطروح -3
هذه التعاريف وإن تعددت واليت حد ا رواد الفكر البالغي العريب  فجل 

الظاهرة التبليغية وتنوعت آرائهم، إال أن مرد أغلبها إىل جمموعة من النقاط اليت 
تتقاطع مع أهم مبادئ نظرية التواصل احلديثة ،و اليت ميكن استخالصها من النصوص 

بليغ و البيان و البالغة و التواصل أن كل من تعريف الت -و غريها كثر -السابقة 
بل و يتجاوز املفاهيم كمصطلحات إىل األنواع و الوظائف و العناصر و    مترادف،

     .طبعا مع خصوصية الفكر العريب 
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  : واملراجع اهلوامش
ابرير، التواصل مع النص من أجل قراءة فعالة حمققة للفهم، جملة اللغة العربية، اجلزائر، بشري : ينظر - [1] 

 .203: ، ص2001، 4ع
للتعرف على األمصار دراسة مقارنة .خمتار حممد فؤاد أبو اخلري، التواصل واالتصال: ينظر - [2] 

  .493:،ص8،1992الشعبية،الة اجلزائرية لالتصال،اجلزائر،ع
  .54صاحل أبو إصبع، االتصال واإلعالم يف اتمعات املعاصرة، دار آدام، عمان، ص : ينظر - [3] 
  ).مادة بلغ(ابن منظور، لسان العرب، : ينظر - [4] 
  .35: سورة النحل، اآلية - [5] 
  .20: سورة آل عمران، اآلية - [6] 
مات غري اللسانية، املكتبة حممد كشاش، اللغة واحلواس، رؤية يف التواصل والتعبري بالعال: ينظر - [7] 

  .81، ص 2001العصرية، صيدا، بريوت، 
، 1عبد املالك مرتاض، نظرية التبليغ بني احلداثة الغربية والتراث العريب، جتليات احلداثة، وهران، ع - [8] 

  .12ص 
حممد الصغري بناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ، من خالل البيان والتبني،  - [9] 

  .199، ص 1983ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
  .199املرجع نفسه، ص : ينظر - [10] 
  .203ص ، 4بشري ابرير، التواصل مع النص، جملة اللغة العربية، ع: ينظر - [11] 
  .13عبد املالك مرتاض، نظرية احلداثة الغربية والتراث العريب، ص : ينظر - [12] 
علي حممد البجاوي، حممد أبو : أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، حتقيق - [13] 

  .07: الفضل إبراهيم، عيسى البناين احلليب وشركاه، القاهرة ص
، 1388، 3عبد السالم حممد هارون، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: اجلاحظ، احليوان، حتقيق - [14] 

  .44، 43، ص 1969
  .13: سورة احلجرات، اآلية - [15] 
، 1،ج 2003درويش جويدي، املكتبة العصرية،صيدا بريوت،: البيان و التبيني حتقيق:اجلاحظ - [16] 

  ..56:ص
أبو "لقدامة بن جعفر خطأ وأصله لـ  "نقد النشر"متت اإلشارة إىل أنه قد نسب هذا الكتاب  - [17] 

: حممد عبد املنعم خفاجي وعبد العزيز شرف: ، ينظر"الربهان يف وجوه البيان: "حتت عنوان" احلسن الكاتب
    .59، ص 1، ط1992هـ،  1412، دار اجليل، بريوت، "البالغة العربية بني التقليد والتجديد"
  .12م، ص  1982هـ،  1402دار الكتب العلمية، بريوت " نقد النشر: "جعفر قدامة - [18] 
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  .3، 2، 1: سورة الرمحن، اآليات - [19] 
مسعود، دار .م.حممد اإلسكندراين د: ، حتقيق"أسرار البالغة يف علم البيان: "عبد القاهر اجلرجاين - [20] 

  .09، ص 1998هـ،  1318الكتب العريب، بريوت، 
، ص 1، ج1998، "مطبعة البهية املصرية" التفسري الكبري، مفاتيح الغيي: "فخر الدين الرازي - [21] 

25.  
  .69املرجع نفسه، ص : ينظر - [22] 
  .8، 7، ص "نقد النشر: "قدامة بن جعفر - [23] 
، دار "البالغة العربية وسائلها وغايتها يف التصوير البياين: "ربيعي حممد علي عبد اخلالق: ينظر - [24] 

  .14، ص 1989املعرفية اإلسكندرية، 
  .138: سورة آل عمران، اآلية - [25] 
 إنتشارات التأويل، وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف الزحمشري،: بنظر - [26] 

      .465 ص ،1ج ران، آفات،
  .4، 3: سورة الرمحان، اآلية - [27] 
  .14ربيجي حممد علي عبد اخلالق، البالغة، ص : ينظر - [28] 
  .73: ، ص1اجلاحظ، البيان والتبني، ج - [29] 
  .86عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، ص : ينظر - [30] 
متام حسان، األصول دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي، عند العرب، عامل الكتب، : ينظر - [31] 

  .326، ص 2000، 1360القاهرة، 
، "التفكري البالغي عند العرب، أسسه، وتطوره إىل القرن السادس: "محادي صمود: ينظر - [32] 

  .116، 115منشورات كلفة اآلداب، منوبة، ص 
  .07ني، ص أبو هالل العسكري، الصناعت - [33] 
سعيد حسن حبريي ،علم لغة النص املفاهيم و االجتاهات ،القاهرة ،مؤسسة املختار للنشر و التوزيع  - [34] 

  .23:،ص2004- 1، ط
  .58أبو اهلالل العسكري، الصناعتني، ص  - [35] 
  .05: عبد القاهر اجلرجاين،ص - [36] 
حممد عبد املنعم خفاجي، عبد العزيز شرف، البالغة العربية بني التقليد والتجديد، دار : ينظر - [37] 

  .56، ص 1992هـ، 1312اجلليل، بريوت، 
  .86: سورة ص، اآلية - [38] 
  .105قدامة بن جعفر،نقد النثر، ص  - [39] 
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لبلغاء وسراج األدباء، حممد احلبيب ابن اخلواجة، دار العرب اإلسالمي، حازم القرطاجين، منهاج ا - [40] 
  .20، 19، ص 3، ط1986بريوت، 

  .78، ص 1اجلاحظ، البيان والتبني، ج - [41] 
  .77: ، ص1املصدر السابق،ج - [42] 
  .67، 66عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية، ص : ينظر - [43] 
حممد الصغري البناين، النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند اجلاحظ من خالل البيان : ينظر - [44] 

  .240والتبني، ص 
  .59أبو هالل العسكري،الصناعتني ، ص  - [45] 
  .115محادي محود، التفكري البالغي عند العرب، ص : ينظر - [46] 
  .48: أبو هالل العسكري ،الصناعتني ، ص - [47] 
  .78: ، ص1اجلاحظ، البيان والتبني، ح - [48] 
  .79، 78املصدرالسابق ، ص  - [49] 
  .05عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  - [50] 
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 يالتلق مجالية ضوء يف قراءة ..الكاتب حيىي بن احلميد عبد عند الترسل بالغة

--- ---- 

 اجلزائر -أدرار -  دراية أمحد العقيد جامعة - كروم اهللا عبد األستاذ

 ---- ---  

  : ئةـتوط

 ومجالية؛ تارخيية قيمة)   هـ132ت( الكاتب حيىي بن احلميد عبد ترسل ميثل
 عقليته شكلت وخمتلفة متنوعة واقتصادية وثقافية واجتماعية سياسية ظروف يف  نشأ ألنه

 اجلو فتهيأ املرهف، وحسه املتعددة، وجتاربه الكبرية، وخربته الواسعة، وثقافته املنفتحة،
 يصبح  القدمي، الفين للنثر تارخيي انتظار أفق يشكل أن استطاع خالق، مبدع كاتب مليالد

  .بعده من للمترسلني القدوة فيه

 الندمي ابن ذكر فقد معظمها، ضاع بل كاملة، تصلنا مل احلميد عبد رسائل ولكن
 يف ومجعها الرسائل حقق الذي عباس إحسان األستاذ  أن ورقة،إال ألف بلغت رسائله أن

 مل"  العالء أيب سامل ورسائل رسائله من تبقى وما الكاتب حيىي بن احلميد عبد:" كتابه
 الرغم على. احلميد عبد نثر معظم ضياع على دليل هذا ويف ورقة، مخسني  من أكثر حيص

 كثرياً العرب واستعار وعربت، الدواوين أنشئت و دعائمها،  ترسخت قد الدولة أن من
  .  اجلديدة الظروف مسايرة على والقدرة امللك، لتثبيت 1األجنبية النظم من

  :التلقي جتربة ضوء يف احلميد عبد رسائل

  ):l'horizon d'attente( االنتظار أفق:أوالً

                                                        
 .99:ص ، ضيف شوقي ، العريب النثر يف مذاهبه و الفن - 1
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 التعريب من مستفيدة الزمن، مبرور الرقي يف تتدرج بدأت الرسالة أن واحلق
 هذا  على اخلطباء وتوارد والكالمية، السياسية والتيارات املذاهب بني واجلدال والترمجة،

)  expérience esthétique(  مجالية وجتربة خربة اجلمهور لدى أصبح حىت الفن
 يف فنية ظواهر وبروز منه، التحرر وبداية والسجع واإلجياز، والتحبري التروي على قائمة

 االنتظار أفق وتشكل. سامل مدرسة عند وخصوصاً احلال على واالتكاء والترادف التوازن
  :التالية املظاهر من احلميد عبد لنثر

 كانت فقد قبل، من الرسائل جودة عدم يعين ال وهذا: والتأنق التجمل إىل امليل - 1
 وتعتمد األلفاظ، بأقصر اجلمل عن وتعرب قصرية، – قلتها على – اجلاهلي العصر رسائل

 هذا رسائل إىل يطمئنون ال الباحثني جل أن إال ،1الصويت واإليقاع والتوازن الصور على
 املنذر رسالة العصر هذا رسائل بني ومن تثبيتها، يف الرواة واختالف قلتها، بسبب العصر
 اليت املتلمس صحيفة أو املتلمس ورسالة جارية، صفة يف الفرس ملك أنوشروان إىل األكرب
 وفيها املتلمس ليقتل بالبحرين عامله إىل احلرية ملك كتبها رسالة وهي املثل، عليها جرى

 املتلمس مع هذا كتايب أتاك فإذا بعد أما املكعرب إىل هند بن عمرو من اللهم، بامسك« 
  .2» حياً وادفنه ورجليه يديه فاقطع

 إذ التكلف، عن والبعد والسهولة البساطة على تقتصر اإلسالم صدر ورسائل    
 ناشئ الكتابة من اللون هذا ألن الرسالة يف يسهب ال وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان
 واتبع حمكمة، قواعد أو مرسومة تقاليد له وليست حقيقية، انطالقة عن ومبتدئ جدة، عن

 ألا أدبية ليست العهد هذا يف فالرسالة أدبياً؛ ال دينياً اتباعاً الرسول الراشدون اخللفاء
  .1فنية أدبية كانت أا البعض رأى وإن ،3 واإلفهام الدعوة تنشد

                                                        
 ، 1،ط الفكر دار: دمشق املعاصر، الفكر دار: بريوت األشقر، وعرفات طليمات غازي اجلاهلي، األدب - 1

 720: ص م،2002 هـ1422
  .13: ،ص1ج  صفوت، امحد العرب، رسائل مجهرة ؛ 717: ص نفسه، املصدر  - 2
  .65: ص نصار، حسني الفنية، الكتابة نشأة - 3
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 به خاصاً ديواناً معاوية له وأفرد بالترسل، اهتموا لألمويني األمر آل وعندما
 انسياباً، الرسالة يف ينساب والتروي التحبري وبدأ وحذقاً، براعة الكتاب أكفأ له وانربى

 معاوية بن يزيد ا بعث 2رسالة يف نلمسها األوىل اجلمالية االنزياحات ولعل ويتخللها،
 ورفعتكم ،3فأخلقتكم لبستكم قد واهللا وإين« :  فيها يقول املدينة أهل إىل) هـ64ت(

 قدمي حتت وضعتكم لئن واهللا وأمي بطين، على مث فمي، على مث عيين، على مث رأسي، على
 عاد أخبار مع أخباركم تنتسخ أحاديث ا وأترككم عددكم، ا أقل وطأة، ألطأنكم

  .»ومثود

 ميالً أمية بين خلفاء أكثر فهو والزخرفة، التأنق يف املبالغة إىل خالفته زمن يف الوليد وعمد
 الذي اخلط فيها وجيلل رسائله، تعظم أن وأمر 4الطوامري يف كتب من أول وهو التزين، إىل

 اإلمام إىل األمر آل وعندما ،5الناس به يتكاتب الذي اخلط خبالف يكون وأن به، يكاتب
 االعتناء وتواىل الورق، يف واالقتصاد باإلجياز الكتاب أمر العزيز عبد بن عمرو العادل

 - 105(  هشام عصر بلغ إذا ،حىت الرسالة صياغة يف والتجميل والتحسني بالتجويد
 .سنرى كما سامل مدرسة حبلي وتزينت ذروا، بلغت) هـ125

  :منه التحرر بدايات و السجع -2

 اإلجادة عالمات من عالمة ويعترب الرسائل، به توشى بالغية وسيلة السجع كان    
 األموي العصر من األوىل املرحلة يف طغياناً ازداد مث نشأا، منذ هلا مالزماً وظل والرباعة،

 تالحم وبسبب جهة، من الربهان و احلجة إىل طائفة كل وحاجة واجلدل، الفنت بسبب
                                                                                                                                     

   -أمنوذجاً النثر– الراشدة اخلالفة اية إىل احملمدية البعثة من األدبية احلياة - 1
: املوسم اجلزائر، جامعة حجار، طاهر. د: إشراف ، حجازي حممد: للطالب)  دكتوراه أطروحة( 

 .294.293: ص م2003-2004
 .94: ص ،2ج العرب، رسائل مجهرة - 2
  البايل القدمي الثياب من: اخللق - 3
  الكبرية الكتب: الطوامري - 4
  . 470:ص ضيف، شوقي اإلسالمي، العصر - 5
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 بل اخلطابة لغة إىل الكتابة لغة ارتفعت وقد«  أخرى، جهة من معاً والرسالة اخلطابة فين
 وظهر. 1» ودماً حلماً منها كأا فتظهر نفسها، إىل تضمها عاريات، منها تستعيد أخذت
 بني رسالتان ذلك ومن واألمويني، والشيعة اخلوارج من اخلصوم بني املراسالت يف السجع
 يف جاء ومما» والتبيني البيان« كتابه يف اجلاحظ أوردمها 3الفجاءة بن وقطري 2احلجاج

 غري أمره، ووالة هللا عاص إنك«  الفجاءة بن لقطري كتابه يف احلجاج قول 4الرسالتني
 حسرة، عليك واألمور بالتمرة 5وتشتفي الكسرة، تستطعم أمي، جلف أعرايب أنك

 الرماح يهزون العيش، من به صليت ما مثل ،6طغام بك فلحق شبعة لتنال خرجت
                                                        

  .77: ص ، السابق املصدر ، الفنية الكتابة نشأة - 1
 اهللا عبد قاتل ، عوداً أصلبهم و ، أمية بين وفصحاء عمال أشهر من) : هـ95-40(  يوسف بن احلجاج - 2

 . أمية لبين امللك توطيد يف أسهم خراسان، و العراق على امللك عبد              واله الزبري، بن
 اخلوارج  طائفة إىل ينتمي ، مفوه عريب خطيب و وشاعر فارس) : هـ78 ت(  الفجاءة بن قطري - 3

 . سنة عشرة ثالث ملدة وقاتلهم أمية بين على خرج األزارقة،
:  ص ص ، املقدسي أنيس النثرية، األساليب تطور: وينظر 320:  ص ، 2ج ، اجلاحظ ، التبيني و البيان - 4

 .458:  ص ، ضيف شوقي اإلسالمي، والعصر ؛129 ،122
 الشفاء تطلب:  تشتفي - 5
   القوم أراذل:  طغام - 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

201 
 

 أمي جلف، أعرايب أين تذكر إيل كتبت« القطري به رد ومما»   الرياح ويستنشقون
 جبتك، يف مليت إنك  احلجاج أم ابن يا ولعمري! بالتمرة وأشتفى الكسرة، أستطعم
 فوالذي(...)  خطيئتك من جتزع وال اهللا تعرف ال ،2وثيقتك يف واه طريقتك، يف 1مطلغم
 أن أرجو أين مع املقال، كتصدير ليست األبطال مقارعة أن لعرفت بيده قطري نفس

  .» 3مهجتك مينحين وأن حجتك اهللا يدحض

  التفوق على وعالمة الزمة، صار ألنه السجع من رمسية رسالة ختلو تكاد وال      
 مع ولكن الذكر، السالفة احلجاج إىل رسالته يف قطري ترجى كما اخلصم، حجة ودحض

 مع سيما وال األفق، يف تلوح السجع من التحرر مظاهر بدأت للهجرة الثاين القرن مطلع
 عبد بن عمر اخلليفة كان إذ الدمشقي، وغيالن البصري احلسن عند الوعظية الرسائل

 ترصد 4رسالة البصري احلسن من فطلب واإلرشادات، النصائح الوعاظ من يطلب العزيز
 قوام العادل، اإلمام جعل اهللا أن املؤمنني، أمري يا اعلم« : فيها جاء العادل اإلمام صفات

                                                                                                                                     
 
  متعجرف:  مطلغم - 1
  الثقة:  وثيقة- 2
  النفس أو الروح:  املهجة - 3
- 41:  ص ص ،1986 ،1،ط اجليل دار بريوت، ، اليازجي كمال القدمي، العريب النثر يف العربية األساليب 4

42 
  يسترها:  يكنها - 4
  . أمية بين عصر خالل الدينية الرسالة يف واملترسلني والصاحلني الوعاظ وأحد موىل:البصري احلسن- 4
 .463:ص اإلسالمي، العصر - 4
:  ص ، 1،ج] ت د[،]ط د[ ، احلياة مكتبة دار منشورات:  بريوت ، زيدان جرجي ، اإلسالمي التمدن - 4

248. 
  .270: ،ص2ج ، الطربي تاريخ - 4
 42-41:  ص ص ، ، ق ع  النثر يف العربية األساليب -80: ص ، السابق املصدر الفنية، الكتابة نشأة - 4
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 أذى من 1ويكنها(...) ضعيف كل وقوة فاسد، كل وصالح جائر، كل وقصد ماثل، كل
  . » والقر احلر

 قيد من والتحرر املطلق، االسترسال بداية األسلوب هذا يف  يرى والباحث
 االتكاء وحىت واالزدواج، والتصوير والترادف والطباق التشبيه على واالعتماد السجع،

  االعتقاد إىل ضيف شوقي باألستاذ حدا ما وهذا املتبقية، الرسالة من جزئية يف احلال على
 وغيالن)  هـ 110 ت(  البصري احلسن برسائل تأثرا قد وساملاً احلميد عبد بأن

 . 6الوعاظ من وغريمها جماراما وحاوالً وأضراما، 2الدمشقي

 

 

                                                        
  يسترها:  يكنها - 1
  .الدينية الرسالة يف واملترسلني الوعاظ وأحد أيضاً موىل هو:  الدمشقي غيالن - 2
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  : التطويل و القصر -3

 ألن كثرياً، تسهب فلم طالت وإذا قصرية، العصر هذا يف املأثورة الرسائل أغلب
  . 1للبالغة مثاالً تتخذ أن يصح الكتابة، اختصار يف عجيب ولع هلم كان العرب

 والفنت، واألحزاب واحلروب الرتاعات بسبب تطول بدأت األموي العصر يف ولكنها   
 أن حىت اخلصوم، واقتحام الشبه ودحض لإلقناع وردود تواصل من األتباع حيتاجه وما

 2زياد بن اهللا عبيد كاتب نافع بن عمرو هو الكتب أطال من أول أن يقدر الطربي اإلمام
 مل اخلالص العريب العقل عن غريبة ظاهرة اإلطالة أن يهمنا وما الكتب، هذه ينقل مل ولكنه
  .وظاهراً ثابتاً مداً فيه أمد الذي احلميد عبد مرتبة يبلغ مل  التطويل ولكن ،3قبل من يعرفها

 العصور إىل امتدت بل أموية، ظاهرة الرسائل يف التقصري ظاهرة تكن ومل
) نقفور(الروم مللك)  هـ 193 ت(  الرشيد هارون رسالة ذلك على يدل الالحقة،
 اهللا بسم«  كتابه ظهر على له وأجاب الرشيد، فاغتاظ فيه، يتهدده كتاباً له بعث ،عندما
 يا كتابك قرأت قد ،!الروم كلب نقفور إىل املؤمنني أمري هارون من  الرحيم الرمحن

  .4»تسمعه ما ال تراه ما اجلواب الكافرة، ابــن

 الذي اإلفرنج ملك االذقونش كتاب من 5تاشفني بن يوسف موقف وكذلك    
 .6» ستراه يكون الذي«  بقوله يوسف عليه فرد كالمه، يف ومسهباً مهدداً به بعث

                                                        
 .248:  ص ، السابق املصدر زيدان، جرجي ، اإلسالمي التمدن - 1
  .270: ،ص2ج ، الطربي تاريخ - 2
  80: ص ، السابق املصدر الفنية، الكتابة نشأة - 3
  .248:  ص ، 1ج نفسه، املصدر  ، اإلسالمي التمدن تاريخ - 4
 حكمه امتد وقد املرابطني دولة ملوك أبرز):   1106-1019 - هـ 500-410( تاشفني بن يوسف - 5

 .له عاصمة أختذها و مراكش مدينة أسس ، عاما أربعني من أكثر
  .248:  ص ، نفسه  املصدر ، اإلسالمي التمدن تاريخ - 6
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 حده، عن الزائد اململ اإلطناب عن وتبتعد للمقصود، املؤدي االختصار بني جتمع والعرب
  . 1» املفخم واإلطناب ، املفهم االختصار العرب كالم من«  املربد، العباس أبو يقول

 عصر جاء إذا حىت تربز العصر هذا يف بدأت قد التطويل ظاهرة أن القول وجممل
  .أسلفت كما اإلجياز تغيب مل لكنها أكثر، جتلت احلميد عبد

  :العالء أيب سامل حلقة – 4

 بسبب عدة إشكاالت امسه الديوانية،ويطرح الكتابة رواد أحد هشام موىل سامل
 مرتابا الباحث جيعل مما العربية إىل طاليس أرسطو رسائل بترمجة قام وألنه اليونانية، أصوله

 والبلغاء الفصحاء أحد يعد فإنه يكن ومهما عنها، نتحدث اليت حلقته ونثر نثره أصالة يف
 وتأثر احلميد عبد خترج املدرسة هذه  ومن ،2ورقة مئة بلغت جمموعة رسائل وله العشر،
 احلميد عبد رسائل مع رسائله بعض ،3عباس إحسان األستاذ نشر وقد سامل، بأستاذه

  .وتالميذهم الكاتب احلميد عبد وختنه اهللا عبد وابنه سامل: احللقة هذه وميثل الكاتب،

                                                        
 .27:  ،ص1،ج 1956 ،] ط د[ ، مصر ضة مكتبة:  القاهرة ، الفجالة ، املربد ، الكامل - 1
  .520 ،519:  ص ص ، الندمي ابن ، الفهرست - 2
  .319 ،303:  ص ص ، عباس إحسان ، الرسائل - 3
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 1الرسالة هذه أسوق املدرسة هذه متثل اليت اخلصائص مجلة عن أحتدث أن وقبل   
 أساء الذي القسري، اهللا عبد بن خلالد امللك عبد بن هشام لسان على سامل بن اهللا لعبد
 عنك املؤمنني أمري بلغ فقد« : قائالً إليه فكتب أقاربه أحد على بالتعدي املؤمنني أمري إىل

 وكان عندك، معروفه واستتمام قبلك، الصنيعة رب من أحب ملا إال لك حيتمله مل أمر،
 أمري بلغ وما مقالتك، ملثل تعد فإن منك، عليه فسد ما استصلح من أحق املؤمنني أمري

 أبطرته، ممتدة، بالعبد طالت إذا النعمة إن رأيه، بالعقوبة معاجلتك يف رأى عنك، املؤمنني
 ورهطه، وبيته، وحسبه، حيلته، إىل يديه يف ما ونسب العافية واستقل الكرامة، محد فأساء

 وندم منقاداً، ذل والسلطان، الغي عماية عنه وانكشفت الغري به نزلت فإذا وعشريته،
 . …» لــه قاهراً عليه، قادراً عدوه منه ومتكن حسرياً،

 يف منطقياً وتفكرياً عميقة، ومعاين جديداً، انزياحا وغريها الرسالة هذه يف ونرى
 وتأنق األلفاظ، واختيار واالزدواج بالترادف ،موشية اخلطاب يف ومجالية األفكار، عرض

 الواحد، املعىن عن للتعبري اجلمل وتنويع بالفكرة واالهتمام السجع، من والتحرر العبارة،
 الديوانية، الرسالة مسار يف جديد أفق هذا أن شك وال. املعىن لتوضيح احلال على واالتكاء

 واضح بشكل األسلوبية التمظهرات هذه وجتلت تالمذته، يف التشكل هذا نشر سامل توىل
 صارت وأا اليونانية، للثقافة انعكاساً ذلك 2الباحثني بعض واعترب احلميد، عبد ترسل يف

                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  
 الفنية، الكتابة نشأة:ينظر ،131 ،130: ص،ص املقدسي، أنيس العريب، األدب يف النثرية األساليب تطور - 1

  .472: ص ، ضيف ، اإلسالمي والعصر ؛133: ص
  .  215: ص احلميد، عبد رسائل من 20: رقم الرسالة جعلها عباس إحسان األستاذ أن إال: مالحظة

  80: ص الفنية، الكتابة نشأة ؛ 581: ص ، 5ج ، السابق املصدر  ، الشعر و النثر حديث من - 2
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 دور املدرسة هلذه وكان - نصار مساها كما -  1حلقته أو سامل مدرسة لوازم  من الزمة
 جديداً أفقاً فتحت الديوانية، الرسالة يف مجالية جتربة ميثل وأصبح الفين، النثر ترقية يف كبري

  .للتوقع

  (la distance esthétique) اجلمالية املسافة:ثانياً  

 أفق تشكيل إعادة حتددها اجلمالية املسافة أن على ياوس روبريت هانس يؤكد    
 الفين، العمل وأفق اجلمهور خربة من املتكون األفق بني املسافة اتساع ومدى التوقع،
 والفرادة، اإلبداع عالمات من عالمة ذلك كان األفقني بني واملسافة اهلوة زادت فكلما
 االبتذال على يدل فإنه األفقني بني املسافة تقلصت إذا أما مجالية؛ قيمة الفين العمل ومينح

  .األدب مجالية إىل منه والتسلية الطبخ فن إىل أقرب الفين العمل هذا ويعترب واالستهالك،

 شكلت أم جديداً أسلوبياً انزياحا الكاتب احلميد عبد رسـائل كانت فهل       
 السمات هي وما.املتلقني؟ جلمهور) déception d'attente(  انتظار وخيبة صدمة

  . ؟ اجلمالية املسافة هذه حددت اليت

 وحديثاً، قدمياً النقاد لدن من حسن بقبول تقبلت احلميد عبد رسائل أن الشك   
 ناقداً أعلم وال هلا، املستحسنة التارخيية التلقيات سلسلة  تثبتها ورونقها جبماهلا وأشادوا
 جعل الذي الغذامي، اهللا عبد السعودي الناقد إال واجلمالية الفنية قيمتها من وقلل انتقصها

 الباهرة االنطالقة على عالمة وليس اجلامدة، الشعرية للبالغة خامتة الكاتب احلميد عبد من
 يف التوحيدي حيان أبو وصفه كما ،1العقل عن الصادر احلر للنثر فنه يفتقر ،2الفنية للكتابة

                                                        
  .129:  ص ، الفنية الكتابة نشأة - 1
 منظم، إنساين عمل كل على فيصطلح األول النوع فأما ، خاص والثاين ، عام األول ، مدلوالن الفن لكلمة - 2

 املنوطة األعمال من وغريها التجارة و الزراعة و احلياكة و كالوراقة ومهارة، حذق وذو معني، هدف ذو
 واحلركات الصور من مجيل، هو ما كل البتكار يهدف راق عمل كل على فيصطلح الثاين وأما باإلنسان،
: ص  ،80،81 قسنطينة، جامعة ماجستري، مذكرة ، العويب رابح ، اجلاحظ أدب يف السخرية فن.. [  واألفعال

  ].-املقدمة– أ
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 ورثته الذي كل« : قائالً احلميد عبد نثر منتقداً الغذامي وواصل ،2واملؤانسة اإلمتاع كتابه
 وقدم ومسلكاً، أسلوباً الشعرية اللغة وحماكاة والتصنع الصناعة هو احلميد عبد عن الكتابة

 التغيري يف البليدة التنويعات وعلى اللفظي، اللعب على املعتمد املزخرف اخلطاب من منطاً
  .3»اللفظية املهارة وإظهار التأنق رد املكرر

 – نظري يف - ميثل سبقه الذي االنتظار أفق مع باملقارنة أدبه فإن ذلك ومع    
 السمات وتتمظهر الفنية، الريادة ومينحه سابقيه، عن مجالية مبسافة يبعد مجالياً انزياحاً
  : يلي فيما اجلمالية للمسافة احملددة

  : شريفة صناعة إىل وحتويلها الديوانية بالكتابة االرتقاء – 1

 حيوهلا أن استطاع ولكنه تذكر، مكانة احلميد عبد قبل الديوانية للكتابة تكن مل   
 يتم الدولة، مؤسسات من رمسية مؤسسة عليها تشرف حمترفة، كتابة إىل اهلواة كتابة من
 ثقافة حبق ميثل تكوينياً برناجماً هلم ووضع الكتبة، من باملهرة االرتقاء مت االنتقاء فيها

 من صناعة إىل وحتولت معلومة، وقواعد مرسومة تقاليد للكتابة وأصبحت الكاتب،
 يقول العليا، املراتب إىل موصلة أصبحت ألا الناس؛ عليها يتسابق الشريفة الصناعات

 ذكرهم، العاملني يف وأعلى اإلنشاء، سبل للكتاب فنهج«  احلميد عبد عن علي كرد حممد
 يف ويتوالها الدولة أعمال من شريفاً عمالً تعد ال الغالب يف وكانت صناعتهم، وشرف
 ينقل اإلنشاء كان حىت النفوس يف الصعب الفن هذا فوقر إليهم، ومن املوايل األغلب
  .4» امللك دواوين أرقى إىل دواوينه من صاحبه

                                                                                                                                     
  .106:  ص ، الغذامي الثقايف، النقد - 1
:  ص ،) م2005 هـ،1426( العريب، الكتاب دار: بريوت ، التوحيدي حيان أبو ، املؤانسة و اإلمتاع - 2

227.  
  107:  ص نفسه، املصدر ، الثقايف النقد - 3
 .49:  ص ، علي كرد حممد ، البيان أمراء - 4
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 صناعة الصناعة يف أن لو« : فقالوا فضلها على والثناء احلديث كثر ولذلك  
  : أيضاً وقالوا ،1» صناعة لكل رباً الكتابة لكانت معبودة

 رجاحة على يدل وميزان بالفضل، نـاطق ولسان احلكمة، وفلك األدب، قطب الكتابة« 
 الوظائف أشرف«): هـ779(  احلليب حبيب ابن عنها ويقول ،2» العقل

  . 3» بضاعة صناعة،وأربح وأفلح واملراتب، املنازل واملناصب،وأرفع

 الكتابة، شروط واستوعب الكتاب مثل من أفضل الكاتب احلميد عبد وظل      
  .واألندلسي املغاريب األدب يف حىت مرتلتها ورفع

  :الرسالة يف املنطقي التقسيم ظاهرة –2 

 ويقع واخلوامت والعرض الفواتح بني متداخلة تعرض الديوانية الرسائل كانت    
 واعتىن هذا احلميد عبد الكتابة تقلد فلما متهيد، دون مباشرة املوضوع على الكاتب
 األقسام هذه بني ويتنقل جبانب، منها قسم كل خيص رئيسة، أقسام إىل رسالته بتقسيم
 .4الدقة من بكثري

 العقل لدى معروفة تكن مل وتقنية كتابياً منهجاً العربية للكتابة بذلك أسس ولقد    
 العامة الفكرة تناول وإذا عليها، تدل اليت العبارات وتنويع الفكرة بتقسيم يقوم فهو العريب،

  . 5الفكرة نواحي من بناحية جزئية كل ويتناول جزئية، أفكار إىل يقسمها أخذ

                                                        
 ،]ط د[ العربية اآلفاق دار:  القاهرة الكاشاين، احلسيين العباس ، الفرس و العرب نوادر يف األنس حدائق - 1

 .21:ص ،1،ج2003
  .ن. ص ، نفسه املصدر - 2
  .105: ،ص م 1993 ،] ط د[ ، العريب القلم دار: سوريا ، حلب ، حبيب ابن ، الصبا نسيم - 3
  .322:  ص ، الطباع فارق عمر ، األموي األدب يف مواقف - 4
 .61: ص ،  ، عفيفي الصادق حممد ، األدبية املدارس - 5
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 فيها يظهر إذ ،» العهد والية«  رسالة يف واضحة جلية التقسيم ظاهرة وتظهر       
 منها كل منفصلة، فقرات إىل كالمه ويقسم املعاين، يشقق منطقي، تفكري ذا احلميد عبد

 على الرسالة وحتوي العام، السياق بينهما مجع وإن األخرى عن منفصلة فكرة إىل يؤدي
  : قسمني إىل قسمها مث والتقوى، األخالق مبادئ ضمنها مقدمة

  .امللوك آداب من املدنية السياسة عن حتدث :مدين قسم

 .احلربية السياسة عن فيه حتدث :عسكري قسم

 هذه أمام مطوالً والدارسني الباحثني وقفات خبصوص حتفظي هنا وأسجـل
 التقسيم وأن األجنبية، بالثقافة احلميد عبد تأثر على دليالً فيها ورد ما الرسالة،واعتبار

 قبل وال العرب، على دخيل واجلند احلرس حول واملعلومات اجليوش، وتنظيم ،1املنطقي
  . به هلم

 عهد ذلك ومن الراشدة، اخلالفة منذ الواليات عهود عرفوا العرب أن إىل أشري
 معلومات أي واجلنود، احلرس عن معلومات ففيه وقاص، أيب بن سعد إىل اخلطاب بن عمر

 واملعلومات والقيمة التنظيم حيث من احلميد عبد رسالة مستوى تبلغ مل ولكنها ،2حربية
  .املستفيضة

 اكتسب السياسة،و وخربته الظروف حنكته لرجل كاتباً كان احلميد عبد إن مث     
 وحنن احلميد، عبد ثقافة يف مشاركاً ليكون تؤهله  جتربة والسياسة واحلروب امللك من

                                                        
  فيثاغورش وكان ، اليوناين الفكر فجر يف اإلغريق حكماء أحد ،  فيثاغورس إىل منسوبة التقسيم ظاهرة - 1

 فأشرفها عددي أساس على املوجودات ورتب ، املاورائية فلسفته يف أساساً الرياضية األعداد اعتمد وقد ، رياضيا
: ص ، األموي األدب يف مواقف[ الواحد عن ابتعدت كلما الشرف درجة يف بط و ، األلوهية رمز الواحد
323.[  

 .158:  ص ، نصار حسني ، الفنية الكتابة نشأة - 2
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 كان ما دره هللا« : قال حممد بن مروان عن سئل ملا)  هـ158 ت(  املنصور أن نعلم
  . 1» الفيء عن وأعفه وأسوسه أحزمه

 الفين النثر هذا بلور واحد عامل يوجد ال أنه هو هنا، شيء على أؤكد أن وأريد      
 العرب بني والتفاعالت واخلربات التجربة وتراكمت اجلهود، تضافرت بل اجلميل؛
  .جديدة مجالية فولدت وغريهم،

  :واالقتضاب اإلسهاب بني اجلمع – 3

 فأطلق املخل، غري واالقتضاب اململ غري اإلسهاب بني ترسله يف الكاتب احلميد عبد مجع
 حجم إىل تصل حىت رسائله يف مطوالً واإلسار، التقفية من إياها حمرراً العبارة عنان

 لو هذا يا«:كقوله توقيع شكل على يكتب أن لدرجة وخيتصر يوجز وأحياناً الكتاب،
 وسأعود. 2» كماالً وحزت مجاالً حويت ماالً الكالم من القراطيس حتمله ما جعلت

  .الحقاً الفراغات مبحث عند اإلجياز عن للحديث

 وكذا أسلفت، كما األموي العصر رسائل أطول العهد والية رسالة فهي إسهابه مناذج أما
 مجل على محلت أا عنها قيل حىت ، اخلراساين مسلم أيب إىل مروان ا بعث اليت الرسالة
 ..حممد بن مروان من اإلجياز تعلم بأنه احلميد عبد تصريح االنتباه يلفت وما 3.لكربها
  . احلال ملقتضى مراعاة ويطنب يوجز احلميد عبد أن هو القول وجممل

  :  التحميدات يف التطويل – 4

                                                        
  . 184:  ص  ، احلنبلي عماد ابن ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات - 1
  . 182:  ،ص السابق املصدر ، التوحيدي املؤانسة، و اإلمتاع ؛293:  ص ، 60:  رقم الرسالة:  ينظر - 2
  .50:  ص ، علي كرد حممد ، البيان أمراء - 3
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 الكتب فصول يف التحميدات واستعمل الرسائل أطال من أول احلميد عبد أن املعلوم من  
 صلى النيب مع األول اإلسالمي العصر منذ بدأ التحميد إن وقيل ،1بعده من ذلك الناس واستعمل

 عبد أما املهلب، كاتب هو وأطال فيه مد من أول وأن وخطبهم، والصحابة وسلم عليه اهللا
 هو احلميد عبد فإن يكن ومهما 2.وطوله إخراجه يف وتفنن النهائية، قواعده أعطاه فقد احلميد
 الكتب، فصول يف ووضعه جديداً، بعداً – خالص إسالمي فن وهو - للتحميدات أعطى الذي

  .فيه القول من واملكرور باملعاد يقبل ومل وتفنن فيه وأجاد

  :3املهلب كاتب حتميدات من

 بأن حكم الذي بغاه ملن النقمة املعجل سواه، ما فقد باإلسالم الكايف هللا احلمد«    
  .»بعد أما عباده، من الشكر ينقطع حىت منه، املزيد ينقطع ال

  :4فتح يف حتميد فله احلميد عبد أما

 الشافية كلماته، الثابتة سلطانه، العزيز برهانه، املنري مكانه، العلي هللا احلمد((
 بعظمته، مساواته يف وعز مبلكه، خلقه على قدر الذي وعده، الصاعد قضاؤه، النافذ آياته،
 أياها، بإنشائه هلا مبتدعاً عزمه، من يشاء ما على حبكمته وقدرها بعلمه، األمور ودبر

  ...)). فيها إرادته نافذاً عظيمها، واستصغار عليها، وقدرته

 احلال، وظاهرة والترادف بالسجع موشياً سلساً مسهباً حتميداً يالحظ والباحث
 ولذلك التطويل، يف والزيادة باالنطالقة غريه عن ويتميز اجلمعة، خلطبة فاحتة ليكون يصلح
  . 1قبله تعرف مل احلميد عبد فيها الناس اتبع سنة فهي

                                                        
 ، زيدان جرجي ، العربية اللغة آداب تاريخ:  وينظر. 229: ،ص 3ج خلكان، ابن ، األعيان وفيات - 1

 .307:،ص1،ج1983 ،] ط د[ ، احلياة مكتبة دار منشورات:  بريوت
 .81،82:  ص ص ، الفنية الكتابة نشأة - 2
 .187:ص ،2ج صفوت، أمحد العرب، رسائل مجهرة - 3

 .272:  ص ، 25:  رقم الرسالة 4-
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 خطب حفظ من فيها واإلسهاب التحميدات تقنية استلهم احلميد عبد أن دوويب  
 واخلوارج، املعتزلة من اجلدل أصحاب خطب من وكذلك – عنه اهللا رضي 2علي اإلمام

 احلميد عبد ترسل أن على تأكيد هذا ويف ،3عطاء بن واصل اخلوارج خطيب والسيما
  .  كبرياً دوراً العريب الرافد  وتطوره تشكله يف عمل بل فقط، أجنبية تأثريات من ليس

  : اخلطـــاب مجالية – 4

 غريه، عن به تفرد خطابه، وتنوع مجاليته، بثراء غريه عن يتميز احلميد عبد نثر   
 اغتراب، غري من االستعارة لون وخاصة املختلفة، والصور واملقابالت الطباق بني فيه ومجع
 التمييز ويوظف احلال، استخدام يف ويسرف الصويت، والتوازن واالزدواج الترادف وفيه

 أمري أخرب وإين. (( 4الصيد  رسالة يف يقول واملصادر، املفاعيل وخاصة واملنصوبات،
 أجناساً، أكرمها الضواري، وأثقف اجلوارح بأعدى الصيد إىل خرجنا أنا املؤمنني

 حبسن ثقفت قد أعضاء وأطوهلا أطرافاً وأحدها ألواناً، وأحسنها أجساماً، وأعظامها
 ما على جمبولة اامث، وخربت املواقف، أعالم وسربت الطلب، شدة وعودت األدب،
 أمطرتنا وقد طلب وأثقب ، سري بأخفض تزل فلم(...)  أدبت ما على ومقصورة عودت،
  )).  متداركاً مطراً السماء

 بديعا، وموسيقياً تصويرياً تنظيماً وينظمه ويتقنه أسلوبه يصنع احلميد عبد وكان
 دقيق ومنطق التناول، يف وعمق املعاين، تنوع من منتهاه، إىل الترسل بفن يرتقي جعله مما
 الذي الصويت واإليقاع الطريف التصوير بني أيضاً ومجع األسلوب، يف ومجال العرض، يف

                                                                                                                                     
  .145: ص ، عباس إحسان ، الرسائل - 1
 .82:ص ، نصار حسني ، الفنية الكتابة نشأة - 2
 .474:  ضيف،ص شوقي اإلسالمي، العصر - 3
 ص العرب، رسائل ومجهرة ؛64-61:  ص ص ، البيان أمراء و ؛271-268:  ،ص 23:  رقم الرسالة - 4

 . 467-464:  ص
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 صدارة ومنحوه زمانه، يف الكتابة عرش على النقاد ربعه ولذلك ؛1ذوباناً النفس يف يذوب
  .2وروعة بالغة عصره يف الكتاب

  :ااالت وتنوع املوضوعات تعدد – 5

 اإلخوانيات فيها ولكن فقط، ديوانية ليست الكاتب احلميد عبد رسائل   
 فلم فيه، ونوع األدب يف كتب من أول احلميد عبد كان ورمبا وغريها، والتحميدات

 والسلم، واحلرب، والسالمة، والفتنة، الطاعة، يف كتب بل معني، موضوع على يقتصر
 منهزم وهو وداعية ورسالة العهد، ووالية الفرات، ر طغيان ووصف والشطرنج، والصيد

 قال كما مثلها عن يستغىن وال إليها يسبق مل الكتاب إىل ورسالة اخلليفة، مع
 وصفهم حيث اجلواري، وصف احلميد عبد صنفها اليت املواضيع ومن ،3اجلهشياري

 فابتع((  جارية ابتياع يف هبرية بن عمر بن العزيز عبد إىل 4رسالة يف قـال مسهباً وصفاً
 حسن وناهلا أدم، فيها جنع قد العرب، من صدق بيت أهل يف منبتها جارية املؤمنني ألمري

 تاقت تكلمت وإن أردافها، أثقلتها ضت إن احللم، ويسكتها الرزانة، تقعدها هديهم،
 مديدة، قامتها اخلصر،  دقيقة الصدر، واسعة رخيم، منطقها السامعني، قلوب إليها

 بسواده ستر حىت كثرته، ظهرها جلل قد فرعه، مندل أصله، جثْلٌ فرعها سباط، وأطرافها
 كان وإن املوضوع وهذا ،)) 5األشفار وطفاء الشفة، ملياء الثغر، حسنة القلب، مشتمل

 األفق عن واالنزياح الوصف، يف واإلبداع اجلديد، أسلوبه يف تكمن جدته إن إال قدمياً
 جارية وصف يف الفرس ملك أنوشروان إىل األكرب املنذر 6رسالة يف تضمن كالذي القدمي

                                                        
 .484:  ص   ، احلسني وقصي اجلبيلي سجيع األموي، العصر يف األدبية الفنون - 1
 .474: ص ، ضيف شوقي اإلسالمي، العصر - 2
 .47:  ص اجلهشياري، الكتاب، و الوزراء - 3
 .198 ،197: ص ص ،7:  رقم الرسالة - 4
 احلاجبني أو األشفار شعر كثرية - 5
: ص ص األشقر، عرفات طليمات، غاري اجلاهلي، ،األدب10:  ص ،1العرب،ج رسائل مجهرة:  ينظر - 6

716، 717. 
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 بيضاء والثغر، اللون نـقية اخللق، معتدلة جارية، امللك إىل وجهت قد إين« : له أهداها
 دون أبيها نسب على تقتصر ،(...)  1عيناء حوراء، دعجاء، كحالء، قمراء،وطفاء،

  . » قبيلتها مجاع دون بفضيلتها وتستغين فصيلتها،

 اجلاهلي، الوصف عن واضحة مجالية مبسافة يبتعد للجارية احلميد عبد فوصف  
 يف رسالة  الدينية رسائله ومن. به للمقارنة اإلسالم صدر يف آخر وصف على أعثر ومل

 أن القول إىل أخلص. " رمضان شهر دخول يف ورسالة احلج، موسم يف ورسالة القدرية،
 هذا جعل الذي األمر« معاجلتها يف وأسهب مواضيعها، وعدد رسائله، يف نوع احلميد عبد
 وفروعه شعبه بتعدد تؤذن  متنوعة وثقافات املعارف من لسيول صدره ينفسح النثر

 وال حتصى ال املدى، واسع نشيطاً مرناً ركضاً العربية اللغة فيها ركضت اليت ومضامينها
  .2»واملعاين اخلواطر معه تستقصى

 : التخلص وحسن االستهالل براعة – 6

 واإلقناع التأثري أساليب ويعرف ، واخلوامت الفواتح يف احلميد عبد يتفنن
 بتمهيد له ميهد ولكنه مباشراً، إيقاعاً املوضوع على يقع ال فهو املتلقي، على

                                                        
  .سعته يف العني سواد عظيمة - 1
 ، املعارف مطبعة: اجلزائر عنابة، ، العويب رابح ، للهجرة الثالث و الثاين القرن يف السياسية الرسائل مضامني 2
  .16:  ص م2003 ، 1ط
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 مروان من هشاماً فيها يعزي ،1رسالة يف يقول املوضوع، نوعية حسب جذاب
 مسمى، أجل إىل مده متاعاً وقرينته أنيسته من املؤمنني أمري أمتع تعاىل اهللا إن(( 
 من املؤمنني أمري أعطى مث العارية، إليه قبض وعاريته، اهللا مواهب متت فلما

 امليزان، يف وأرجح املنقلب، يف منها أنفس ذهاا، عند والصرب بقائها، عند الشكر
 فالبداية ،)) راجعون إليه وإنا هللا وإنا العاملني، رب هللا فاحلمد العوض، يف وأسىن

 وحسن سلس ختلص فيه واخلتام جديد، بطرح بالعقيدة ربط فيها مألوفة غري
  .بالقدر والرضا الصرب النفس يف يوقع

 من: املثل به سبق ما كتايب آخر يف أقول وأنا: (( يقول الكتاب إىل 2رسالته ويف
 اهللا ذكر من فيه الذي بعد كالمه وغرة الكالم هذا جوهر وهو العمل، يلزمه النصيحة يلزم

 اخلتام، لتقنية ومعرفته احلميد، عبد تلطف وحسن مهارة على يدل وهذا ،))وجل عــز
 جوهر وهو العمل، ذا األول املطالب هو أنه خيتم ونصائح وتوجيهات إسهاب بعد فهو

  .الكتاب من والتقدير االحترام لتكسبه كالمه،

 يف واخلوامت، الفواتح يف وأبدع الترسل أجاد قد احلميد عبد إن القول وجممل     
 خبطوات، سامل أستاذه عن حىت وزاد التخلص، حسن خامتته ويف االستهالل، براعة مقدمته

  .الطاعة وهو واحد موضوع يف سامل ونص احلميد، عبد نص بني املقارنة ذهه فلنالحظ

 .   3 احلميد عبد رسالة من      

  

                              

                                                        
  .280: ،ص 33: رقم الرسالة - 1
  . الكاتب عبداحلميد رسائل أشهر من الكتاب، إىل رسالة - 2
 .213-210:  ص ص ،17 رقم الرسالة - 3

  1: الحمید عبد رسالة من

 وتعالى تبارك اهللا فإن بعد أما  
 ذكره، وتعالى ثناؤه وجل أسماؤه تباركت

 كلھا والملل األدیان من لنفسھ اختار
 بھ أكرمھم الذین أھلھ جعل ثم اإلسالم،

 وأھل عباده، من خیرتھ لھ واصطفاھم
 علیھ اهللا صلى نبیھم إلیھم وبعث صفوتھ
 شرع الذي وھو المسلمین وسماھم وسلم،
 وألھل مالئكتھ من سماواتھ لساكن

  . أنبیائھ من األرض

  : الخـاتمة

 الرأفة یلھمھ أن یسألھ المؤمنین وأمیر
 إلیھم واإلصالح برعیتھ، والرحمة

  1:سالم رسالة من

 تباركت اهللا فإن بعد، أما  
 دینًا اإلسالم اختار ثناؤه وجل أسماؤه،
 ثم خلقھ، من خیرتھ دین وجعلھ لنفسھ،

 الناس ومن رسًال المالئكة من اصطفى
  .بھ وأمرھم بھ فبعثھم

  : الخـاتمة

 عالم ھو اهللا إال إلھ ال الذي اهللا نسأل
 أن الرحیم الرحمن والشھادة الغیب
 بھ خصني الذي في ولكم لألمیر یبارك
 وأن منھ، وقدر ذلك من لسانھ على

 ذلك فإن وغبطة، سرورًا عافیتھ تجعل
 فیھ یرغب وال ھو، إال یملكھ وال بیده،

 . علیكم والسالم إلیھ، إال
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 بني)   intertextualité( والتناص املطالع يف التشابه هذا الدارس ويالحظ
 العبارة من ختلصاً وأكثر تصويراً وأوسع إسهاباً، أكثر احلميد عبد كان وإن املقدمتني،
 تقليدية سامل فخامتة ، وأستاذه التلميذ بني بعيدة اجلمالية فاملسافة اخلوامت يف أما القرآنية،

 واإلبداع واجلمال واألدب واحلكمة والدهاء السياسة فهي احلميد عبد خامتة أما مستهلكة،
  ).écart( واالنزياح

 حتبري يف النوعية والنقلة الفارقة العالمة حبق مثل احلميد عبد إن القول إىل وأصل       
  .واالبتكار اإلبداع من ونتفاً فنية، ملسات هلا وأضاف عصره، يف الديوانية الــرسالة

  )  Lecteur implicite(  الضمين القارئ:ثالثاً

 صورة يعكس عام، رأي صناعة إىل تسعى سياسة كتابة أو نظام كل أن معلوم    
«  1بارت روالن يقول صياغته، احلاكم يريد الذي اتمع ومشروع وخططه ورؤيته األمري
 الكالم شكل هي الكتابة كانت وملا اإلجناز، إىل تارخيها حيتاج كتابته ميتلك نظام كل

 أي ومظهرها، السلطة كينونة على مثني اللتباس ونتيجة آن، يف تشتمل فإا عالنية، امللتزم
  . » عنها الناس يعتقد أن يريد ما وعلى عليه، هي ما على

 وخطر الطاعة وجوب من رسائله يف احلميد عبد أكثر االعتقاد هلذا وسعياً
: حمورين يف تدور رسائله معظم وتكاد احلكم، عن واخلروج الفنت من وحذر املعصية،
  2.واملعصية الطاعة

 طائع مذعن، قارئ فهو املتضمن، القارئ صورة رسائله إحدى يف لنا ويربز   
 الطاعة جعل بل املسلمني، أمور يف وليست أمورهم، يف فهي نصحهم وإذا للخليفة،

                                                        
 :ص ، 1953 ،]ت د[ ،]ط د[ ، ed:seuil برادة، حممد:  تر ، بارت روالن الكتابة، من الصفر الدرجة -1

83.  
  83:  ص ، عباس إحسان ، الرسائل -2
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 يف األئمة طاعة ففي((  1الفتنة رسالة يف يقول شر، كل مصدر واملعصية خري، كل مصدر
 وكرامة فاضلة، نعمة كل ملهم أمروا، ملا والتسليم أمورهم، على ومناصحتهم اإلسالم،

 كل ذهاب هلم واملعصية عليهم اخلالف ويف وباطنة، ظاهرة وسالمة متخللة، وعافية باقية،
  )). ضاللة كل ومقارفة بلية، لكل والدعاء(...)  عنية كل وحمق كرامة، كل وتفرق نعمة،

 صنعت اليت هي العربية الثقافة يف املوروثة األفكار هذه مثل فإن وحبـق     
 املديح جنس يف برزت اليت ، 2» الطاغية صناعة« الغذامي يسميه ملا وأسست االستبداد،

 اليت رسائله يف  احلميد عبد حبكم األموية اخلالفة يف وجتذرت وأرسخ، أسبق بشكل
 السلطة باسم ناطقاً لساناً كان وإمنا حمرراً، فيها يكن مل فإنه واملعصية الطاعة عن تتحدث
 من وانزاح له، واملواالة السلطان عباءة من خرج لو وهذا ،3مطلقة مفسدة وهي املطلقة،

  . 4احلرية عني هي كتابة إىل الرق عني هي كتابة

 السلطان من اخلائف القارئ لصناعة والوعيد الوعد احلميد عبد رسائل وتتضمن    
 نفسه له تسول من كل نفس يف الرعب ليزرع ، البيان وقوة اللغة سلطة مستعمالً وبأسه

 والشر الفتنة برؤوس واملعارضني واخلارجني العصاة يربط ما ودائماً اخلليفة، مبقام املساس
 كأنه اخلري وألباب واألولياء املقربني اهللا بــجنود السلطان أتباع ويربط والشيطان،

 إىل 5رسالة يف يقول املرعبة، الدالة اللفظة وفتنة اخلطاب بسحر املتلقي اجلمهور يسحر
 مع عليك ويرد الغالبون، وأولياؤه املقربون، اهللا جنود عليك فسترد« الطاعة عن اخلارجني

 هذه وحىت 7»الوحول ختوض الوعول كأا الفحول، على الكهول من املنصور حزبه ذلك
  .اخلوف وصناعة والتضخيم للتهويل وظفت اللفظية الصناعة من الطفرة

                                                        
  .210 ، 209:  ص ،ص 16:  رقم الرسالة. - 1
 .190:ص الثقايف، النقد - 2

  
  . 17:  ، الرمحن عبد طه الفلسفي، القول -4
 .   57 ، 56: ص ص ، البيان أمراء:  وينظر ،215 ، 214: ص ص ، 19:  رقم الرسالة- 5
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 مشروع جيسد رسائله خالل من احلميد عبد ورؤية ولغة بنية يف الضمين فالقارئ     
 تغيب مشروع وهو احلكم، يف واالستمرارية اخلالفة كرسي على احلفاظ يف األموية اخلالفة

 . االستبداد فيه ويكرس الشورى فيه

  ) enclaves et failles(  والفراغات الفجوات: رابعاً

 من فيضاً ويترك والشفرات، واإلشارات الرموز من كوناً ميثل نص أي النص، إن
 تقوم اليت والقراءة واالستنطاق، والتقويل والتأويل بالتفسري متأل والفجوات الفــراغات

 ،1فيه يقرأ مل ما وقراءة العميقة، املعاين عن والبحث  ثيماته وفهم النص معىن اكتناه على
  .املعىن وتوليد الداللة إنتاج يف ومسامهة للتواصل حتقيقاً

 من حقق ما بقدر الفراغ ويولد واإلحصاء، واإلبعاد والتعمية احلجب ميارس والنص 
 تواجه ألا ومضموناً، شكالً متناهية ال - عموماً – والكتابة النص ألن(  وتغطية، حضور

 أخرى، أشياء النصي احلضور عن غابت النص يف أشياء ذكرت فكلما ،2) متناهياً ال عاملاً
  .واإلثبات احلضور مساحة ازدادت كلما الغياب مساحة وتزداد

 املوجز والكالم املقطعات بعض الكاتب احلميد عبد رسائل يف وردت    
 تكثيف من ومتكنه واالقتضاب، باإلسهاب التعبري على قدرته على يدل الذي البليغ،وهو
  . املوجزة أورسائله أقواله ومن يقال، كما" اإلعجاز هو اإلجياز"املعىن،ف

 لوناً وجدت لو: (( اإلجياز وحترى أسود، غالماً ملروان أهدى عامل إىل كتب أنه   
 .3)) ألهديته الواحد من أقل وعدداً السواد، من شراً

                                                        
 .  11:  ص ، السابق املصدر حرب، ،علي احلقيقة نقد -1
 . 31:  ص ، 3 ج ، أدونيس ، واملتحول الثابت- 2
:  ص ، 3ج ، األعيان وفيات ، 53:  ص ، والكتاب الوزراء ، 290 ص ، 40:  رقم الـــرسالة -3

 .374: ص ، 2ج ، العرب رسائل مجهرة ، 229
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 وال العامل، هذا نعرف فال إامية، وبقع كثرية، فجوات تتخلها الرسالة هذه
 منبع ألنه أم العباسية؟ الدولة شعار ألنه هل السواد؟ من التشاؤم هذا وملاذا واليته، مكان

 كما العرب كالم من أخذها أنه صحيح وهل الواحد؟ من أقل: مبثل جاء أين ومن الطرية؟
 . اجلهشياري؟ زعم

 وأسبابه، دواعيه نعرف وال العامل، هذا على كبرياً سخطاً حيمل فهو السياسة الناحية ومن
 على الكتاب وينطوى الرتبة، يف والترتيل باإلقصاء تنذر الرضا، عدم على خفية دالالت وحيمل
 قد كان مستميح رقعة يف وقعه ما رسائله ومن. مثله إىل يعود ال حىت العامل هلذا وتأديب عقاب

  . 1)) عنده ما ينفد ال من إىل فارغب ملثلك، عندنا ما نفد قد(( مراراً، بره

 يف امللحاح هذا نعرف فال حتديدات، والال اإلامية، بالبقع مليء النص وهذا
 وال ؟ احلميد عبد من يطلب كان ماذا نعرف وال بلده، وال فصله وال امسه ال الطلب،

  . كميتها؟ أو احلاجة نوع

 وهلذا الزمن، متقارب بشكل عليه وتردد مراراً، عليه أكثر املستميح هذا أن ويبدو
 تعاىل،»  اهللا«  أنه إىل يصرف الفهم أن ورغم عنده، ما ينفد ال من إىل التوجه منه طلب
 الفجوات تتوالد وهكذا حمدود، غري مثايل آخر شخص أو اخلليفة أنه يقال قد لكن

 أمجل، ما تفصيل أو منه غمض ما إليضاح األول، النص من آخر نصاً لتؤلف والفراغات
 إىل تبادر وما ،2األفهام من التبس ما تأويل أو أغلق، ما شفرة فك أو اختلط، ما حترير أو

 صناعة يف مشارك إىل مستهلك ومن منتج، إىل متلق من املتلقي يتحول وهكذا األذهان،
  . للتواصل حتقيقاً الداللة وإنتاج املعىن

 يف مجالياً انزياحاً ومتثل. وغنية ثرية الكاتب احلميد لعبد اجلمالية التجربة إن
 ألفق بذلك ليهيأ جديد، تشكل إعادة إىل واألدبية الديوانية الكتابة خالهلا من أعاد عصره،

                                                        
  .209: ص ،41: رفم الرسالة - 1
  . 12:  ،ص السابق ،املصدر حرب علي ، احلقيقة نقد - 2
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 حسني طه بقول األدباء، بعده من سايره القدمية، األدبية الدراسات ميدان يف جديد انتظار
 فصاحة احلميد عبد يعدل كاتب يوجد مل ورمبا لغته، على غبار فال احلميد عبد أما« 

 ورمبا(...)  ومرا العربية كتب من أحسن فهو أسلوب، واستقامة معىن، وبالغة لفظ،
 عنه ويقول ،1» اجلاحظ خاص وبنوع املترسلني للكتاب املباشر األستاذ احلميد عبد كان
 فعد البالغة، شروط استجمع احلقيقة، على وصاف وكاتب طريقة، خمترع فهو« علي كرد حممد
   . 2» املطرب املعجب أسلوبه هذا يومنا إىل الناس واستطاب مدافع، غري املنشئني أمري

 يف العربية للبالغة جديداً أفقاً ونثره بأسلوبه شكل احلميد عبد إن القول وخالصة
 جديدة مدرسة صاحب يكون أن واستطاع مبفازات، ألترابه الفين املستوى وجتاوز عصره،

 وفراغات وفجوات ضمين قارئ نصه بنية يف كان وإن املعروفة، األسلوبية متظهراا هلا
 عباءته، يف والتمرغ السلطان وخدمة االستمرارية، وتكريس االستبداد، صناعة يف تسهم

 وفن، وبالغه إبداع احلميد لعبد باألحرى األسلوبية أو السردية فالبنية إدامه؛ من واألكل
 احلرية مساحات وتقلص واالستبداد، الفردية تولد وسياسة، ودهاء مكر اخلطابية البنية وأما

  . الرأي وحرية والدميقراطية

  : واملصادر املراجع 
 ، 1ط ، الدينية الثقافة مكتبة: القاهرة نصار، حسني العريب، األدب يف الفنية الكتابة نشأة 1-

 0م2002
 ، الفكر دار: دمشق املعاصر، الفكر دار: بريوت األشقر، وعرفات طليمات غازي ، اجلاهلي األدب2-
  . م 2002 ، 1ط
)  دكتوراه أطروحة(  -أمنوذجاً النثر– الراشدة اخلالفة اية إىل احملمدية البعثة من األدبية احلياة3-

 . م2004-2003: املوسم اجلزائر، جامعة حجار، طاهر. د: إشراف ، حجازي         حممد: للطالب
 . 1،ج] ت د[،]ط د[ ، احلياة مكتبة دار منشورات:  بريوت ، زيدان جرجي ، اإلسالمي التمدن4-
 .1،ج 1956 ،] ط د[ ، مصر ضة مكتبة:  القاهرة ، الفجالة ، املربد ، الكامل5-
  ) .م2005 هـ،1426( العريب، الكتاب دار: بريوت ، التوحيدي حيان أبو ، املؤانسة و اإلمتاع6-

                                                        
  . 601 ، 600:  ص ص ، 5ج ، والشعر النثر حديث من -1
 . 91:  ص ، السابق املصدر ، البيان أمراء -2
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 ،]ط د[ العربية اآلفاق دار:  القاهرة الكاشاين،  العباس ، الفرس و العرب نوادر يف األنس حدائق7-
  .1،ج 2003

 ،] ط د[ ، احلياة مكتبة دار منشورات:  بريوت ، زيدان جرجي ، العربية اللغة آداب تاريخ8-
 .1،ج1983

  .  م2006 ،1 ط ع،. ث. م: املغرب البيضاء، الدار ، حرب علي احلقيقة، نقد9-
: بريوت املنصور، خليل: تعليق الدينوري، قتيبة ابن مسلم بن اهللا عبد حممد أبو والسياسة، اإلمامة10-

 ).جزآن( م، 2001 - هـ1422 ،1ط العلمية، الكتب دار
 د[ ،]ط د[ اجليل، دار: بريوت هارون، حممد السالم عبد: تح اجلاحظ، عثمان أبو والتبيني، البيان11-
 ).أجزاء ثالثة( ،]ت
 اجلراح، نواف: مراجعة الطربي، جرير بن حممد جعفر أبو ،) وامللوك األمم تاريخ(  الطربي تاريخ12-

 .م2003 - هـ 1424 ،1ط صادر، دار: بريوت
 اآلفاق، دار يف التراث إحياء جلنة: تح احلنبلي، عماد ابن ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات13-

 ].ت د[ ،]ط د[ اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت

 الس: مصر علوب، الوهاب عبد: تر إيزر، فولفجانغ ،)اجلمالية االستجابة يف نظرية( القراءة فعل14-
 .م2000 ،]ط د[ للثقافة، األعلى

 د[ الثقافة، وزارة: اجلزائر الشوحيي، مصطفى. د: تح الندمي، ابن إسحاق بن حممد الفهرست،15-
 ). العربية الثقافة عاصمة اجلزائر مبناسبة طبع( م،2007 ،]ط
 أمحد احلميد عبد مطبعة: مصر اجلهشياري، عبدوس بن حممد اهللا عبد ابو والكتاب، الوزراء كتاب16-

 . م1938 - هـ 1357 ،1ط حنفني
 . م1986 ،1ط اجليل، دار: بريوت اليازجي، كمال. د القدمي، العريب النثر يف األدبية األساليب17-
 ،]ط د[ صادر، دار: بريوت عباس إحسان: تح خلكان، ابن الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات18-
  .أجزاء 7 ،]ت د[
 -هـ1355 والنشر، والترمجة التأليف جلنة مطبعة: القاهرة علي، كرد حممد البيان، أمراء19-

 .م1937
 إحسان: وإعداد دراسة العالء، أيب سامل ورسائل رسائله من تبقى وما الكاتب حيىي بن احلميد عبد20-

  .م1988 ،1ط والتوزيع، للنشر الشروق دار: األردن عمان، عباس،
  ،2ط اللبناين، الكتاب دار: بريوت اخلفاجي، املنعم عبد حممد. د أمية، بين عصر يف األدبية احلياة21-

 .  م1987
 ،1ط اهلالل، ومكتبة دار: بريوت احلسني، وقصي اجلبيلي سجيع األموي، العصر يف األدبية الفنون22-

 .م2005
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 ،8ط للماليني،  العلم دار: بريوت املقدسي، أنيس العريب، األدب يف النثرية األساليب تطور23-
 . م1989

 ].دت[     ،4ط العودة، دار: بريوت ،)أدونيس( سعيد أمحد علي واملتحول، الثابت24-
 ومكتبة اللبناين الكتاب دار: بريوت حسني، طه ،)الكاملة موعة ا( والشعر النثر حديث من25-

 . م1982 ،]ط د[ املدرسة،
 -  هـ 1411  ،1ط القلم، دار: بريوت الطباع، فاروق عمر. د األموي، األدب يف مواقف26-

 . م1991
 ،]ط د[ العريب، الثقايف املركز: املغرب البيضاء، الدار الغذامي، حممد اهللا عبد الثقايف، النقد27-

 .م2000
 . م1971 ،]ط د[ الفكر، دار: دمشق عفيفي، الصادق حممد األدبية، املدارس28-
 تاريخ    http://www.dahsha.com:خليفي شعيب ، املعاصرة النقدية املناهج يف29-

 .22/03/2009: الزيارة
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  أو بني التاريخ واجلغرافيا .. والزمانالتالزم الضروري بني املكان 

 -----  

  اجلزائر –املدرسة العليا لألساتذة  -  الدكتور لعموري عليش

 -----  

 املكان والزمان، عن التاريخ هو بالضرورة احلديث عن  من البديهي، أن احلديث    
هو موضوع  ،وهو أحد أبعاد الزمان ،فاملاضي واحدة،مها ميثالن وجهان لعملة  إذ

حني نذكر التاريخ و تلك نظرة أكثر " املاضي " بل غالبا ما يتبادر إلينا  التاريخ،
  .احملدثني

هو كل شيء الواسع  ن التاريخ مبعناه إ :"مل أمريكيعاهنري جونسون ، "يقول     
إبراهيم العايت، " (كن هذا املاضي يإنه املاضي نفسه مهما   ،حدث يف املاضي

بعد من أبعاد التاريخ فال ميكن احلديث  هو املكانوكذلك  .)93، ص، 1993
  دون احلديث عن التاريخ كوقائع  زمنية،وقائع وعن التاريخ كأحداث 

ميثالن جوهر والزمان  لذلك املكان ،معينة اكنوقعت يف مكان معني أو أم وحوادث 
  :ةولإليضاح أكثر نعرض املوضوع يف النقاط اآلتي.التاريخ

  : لتراث الزمان و املكان يف ا

يف  نيفكريت الزمان واملكان يف التراث اإلنساين العريب ا باخلصوص بارزتإن    
يف أحد يقول  يف رسالة الغفران" هـ449-هـ 363" فهاهو املعري النصوص،

مل على مجيع تالزمان شيء أقل جزء منه يش: " املكان مايلي و الزمان نصوصها عن
على  يشتملاملدركات ، و هو يف ذلك ضد املكان ، ألن أقل جزء منه ال ميكن أن 



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

225 
 

" مبا قل أو كثر  تشبثهمل عليه الظروف فأما الكون فال بد من تشيء كما تش
  ) .426، ص ، 1963املعري ، (

  :شعرا عري يف املكان و الزمان املو يقول 

                                      ،حجم  ما لون حيس والوماهل   **مدرك   مكان و دهر أحرزا كل 

  : و قوله  ) 378، ص، 2املعري، لزوم ما ال يلزم، ج، ( 

  لباثا و سري الدهر ال يتلبث     **    مناكب ساعايت ركبت فأبتغى

طي باطل أتشبثــكأين خبي   **    ليل عوقبا أن فيهما ار وـ  

  بترب األرض يلهو و يعبث اوليد   **  ) فساده(و ) كونه(أظن زماين 

  ) 246، ص، 1املعري، لزوم ما ال يلزم، ج، ( 

 " هـ 313هـ وتوىف حوايل ، 251ولد حوايل، " يببجند الرازي الطو    
 .يهدي الفكر اإلنساين إىل مدارك احلقيقة فاعتربه النور الذي  ،يتكلم يف الزمان

قالوا يل عقولنا تدلنا على أنه يوجد و إن قد سألت مثل هؤالء الناس " : يقول 
مل يوجد دورانه أرتفع الفلك  ووحييط بالعامل ، ونعرف أنه ل امتداد املخارج هذا الع
 ) 264، ص ،  1ازي ، الرسائل ، ج ، الر" (هو الزمان بنا دائما، و ركان شيء مي

جيسد الزمان يف الوجود الطبيعي نراه )  م 1037م ت 980"  سينا ابنأما 
يتصور الزمان إال مع  ال: " فيقول   الوقائعو أنه حمور األحداث و ،اإلنساينو

" قيل يف قصة أصحاب الكهف  ما  مىت مل حيس حبركة مل حيس بزمان مثل، وةاحلرك
يوجد يف تراثنا نصوص كثرية عن الزمان و و) .115ابن سينا ، النجاة ، ص ، (

إلثبات  لكن ذكرنا هذه النصوص السابقة رها مجيعا ، وكاملكان ال يسع املقال إىل ذ
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 ،  ألمهية املكان والزمان يف بناء املعرفة اطرف علمائنمن  املعريف واإلشارة إليهالفعل 
التاريخ هو  فقد ذكر علماء العرب أن .املعرفة التارخيية بصفة خاصةو ،بصفة عامة

لوعي اإلنسان يف خصوبة يف التفعيل احلركي الزمان واملكان ، وأما أكثر حيوية و
دور حوهلا التاريخ لذلك قال يإلنسان هو الوحدة اليت فا اإلنسويةبناءاته 

زمان من حيث التعيني التاريخ فن يبحث عن وقائع ال: "  )هـ902ت (اويخالس
، اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، السخاوي ("والتوقيت وموضوعه اإلنسان و الزمان

  ) 7هـ ،ص، 1349

  : املكان و الزمان و السؤال املنهجي 

صور الفعل اإلنساين وقوع حوادث من أي نوع تهلذا كان من غري املمكن 
ذا يتم هو ،كانت من دون أن يلتزم السؤال املنهجي الذي حيدد طبيعة وجودها

التاريخ إجابة عن السؤال األول علم  فارتبطأين ؟ بطرحه لظرفني زمانيني مىت ؟ و
قد تنبه يف تاريخ الفكر العريب افيا إجابة عن السؤال الثاين ، وراجلغ ارتبطتو

حدى اإلسالمي الوسيط مجاعة إخوان الصفا إىل هذا النهج املعريف إذ درسوا يف إ
وكيفية مراتبها  ائع العلمية يف كمية أقسامهاصنهي رسالة الرسائلهم الشهرية و

العلوم وأنواع احلكم وبيان وإيضاح طرائقها ومذاهبها والغرض منها تعديد أجناس 
يت عليها وكيفية الطريق التوقلطلب العلوم واحلكم و االهتداء أعراضها و حقائقها و

) .   275إىل  258ص ، 1957، 1إخوان الصفا، ج ، (بيان معرفتها إليها و
ن السؤاالت بأأعلم و: " لتسعة أسئلة يقولون ،فرأوا بأا تنحصر يف تسعة أجوبة

ثاين ما هو ؟ و الثالث هل هو ؟  و ال. أنواع مثل تسعة أحاد أوهلا  الفلسفية تسعة
دس أين هو ؟ و السايف هو ؟ واخلامس أين شيء هو ؟ والرابع ككم هو ؟ و

الثامن مل هو ؟ و التاسع من هو ؟ و ذهبو ا إىل تفسري هذه السابع مىت هو ؟ و
  : األسئلة على النحو اآليت 
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  شيء أو عدمه و اجلواب نعم أم ال  وديبحث عن وج هو ؟ هل :األولالسؤال  *

  .هو ؟ يبحث عن حقيقة الشيء  ما: ثاين لا السؤال* 

  .الشيءكم هو يبحث يف مقدار  :الثالثالسؤال * 

  .كيف هو ؟ يبحث عن صفة الشيء  :الرابعالسؤال * 

  .حد من اجلملة أوعن  بعض من الكلأي شيء هو ؟ يبحث عن وا :اخلامسالسؤال * 

  .رتبته  عن أين هو ؟ يبحث عن مكان الشيء أو: السؤال السادس * 

  .الشيءمىت هو ؟ يبحث عن زمان كون  :السابعالسؤال * 

  .مل هو ؟ يبحث عن الشيء املعلول  :الثامنالسؤال * 

  ) .  262إخوان الصفا ص ، (من هو ؟ يبحث يف التعريف للشيء  :التاسعالسؤال * 

إن هذه األسئلة تتضمن علم منهج يف البحث  عن حقائق األشياء من منطلق    
ائع صنف التصنطبيعتها وغايتها ، و أن هذه األسئلة يف نظر إخوان الصفا اليت 

ليست إال بعض معطيات فن التعليم ، و فن التدقيق ، و فن التمحيص اليت  ،العلمية
  .العرب إليها قبل غريهم من األمم اهتدى

، عفوي المتحيص فكرة الزمن حىت على النحو  إىل لعرب ا هذا وقد اهتدى     
الزمان، فارتبط التاريخ عندهم باجلغرافيا ارتباطا العالقة بني املكان و بالوقوف عند

عضويا ،و نقف على هذه العالقة عند الكثري من علماء التاريخ يف مؤلفام ، منهم 
املقريزي و ياقوت احلموي ، والطربي ، وابن خلدون ، ، والبريوين ، واملسعودي 

ويعترب علماء العرب أم من األوائل الذين ربطوا اجلغرافيا بعلم الفلك،  وسلكوا يف هذا 
يرى بأن " يف القرون اخلالية  ةاآلثار الباقي" املنحى مسلكا إجيابيا ، فهذا البريوين يف كتابه 

والنواميس  وال طريق إىل " الرسوم"تبقى يف األمكنة و التاريخ يدرس من خالل اآلثار اليت
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العلم اليقيين ال حيصل إال يف إحساسات يؤلف " التاريخ من جهة الربهنة باملعقوالت ألن 
من مقولة يف العقل  حتقيق ما للهند" ويف كتابه أيضا وهو " بينها العقل على منط منطقي 

  .لي يف أحباثه التارخييةعلى منهجه العق دالالت واضحة "  أو مرذولة 

  :  الزمان و علم حساب التواريخ 

إن التاريخ أو الزمن مبعناه العادي الذي يتمثل يف الساعات و األيام و الشهور و 
أحداث الفلك و دوراته و حركاته وإن الوحدات الزمنية من الفصول مأخوذة عن 

يف الفلك من ظواهر  اخل فوضعها كان خاضعا ملا يظهر....النهارالساعات والليل و
الكواكب األخرى و تواريها ، و رطبيعية ، كشروق الشمس و غروا و ظهور القم

ويتم هذا وفق كم رياضي مقدر و حمسوب فهناك حسابات تأخذ منها ملعرفة هذه 
تكون و. ها ، واصطلح  عليها فيما بعد الظواهر الطبيعية من حيث غياا أو ظهور

الذي يقوم بوظيفة تفسري ) اريخ حساب التو( عصرنا علم من هذه االصطالحات يف 
شرح التقاومي العديدة اليت كانت تستعمل يف أماكن خمتلفة و يف أزمان خمتلفة وهذا و

  . ما جيعلنا منا  ويف مقدورنا واستطاعتنا أن حنول التواريخ من تقومي إىل آخر

ن باملعىن االجتماعي إذا كان معىن الزمن احتل مكانة يف ذهن اإلنساهذا، و    
اكب، و تغيري حركاا ، كالشمس املتمثل يف تقاومي عديدة من خالل مالحظة الكو

ام السماوية ، وتوايل وتقلصاا و تعاقب األجر والقمر والظالل واألنوار وامتداداا
ما إىل ذلك من احلركات الطبيعية للظواهر اليت تتكرر يف الطبيعة بانتظام الفصول ، و

لف من مكان أن مفهوم الزمان كان و ال يزال خيت: هذا يضطلع بنا، أن نقولفإن 
ريورا من مناخ إىل مناخ، ألن حركات الكواكب و صآلخر، من بلد لبلد، و

بالتايل من غري املمكن أن ختتلف ، والليل والنهار يقصر يف فصل ويطول يف فصل، و
هذا ما جعل باملتأخرين و.كان  ثابت إىل حني يرتبط بامليكون أو يبقى مقياس زمين
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مستنبطة من   ةعلى إضافة األوقات إىل األمكنة معتمدين يف ذلك إىل معايري قياسي
أنظمة حسابية دقيقة بينت أنه عندما تكون الساعة يف مدينة غرينتش يف الثانية عشر 

  .ليال تنقص أو تزيد يف البلدان األخرى و يف مجيع أحناء العامل 

اع دمت ظاهرة الزمن أو الوقت ختتلف باختالف األمكنة أو بقوعليه ما  ما  
ارتفاعها، فإن هذا يتطلب أمرا آخر حيدث املعمورة يف عرضها و طوهلا، وعمقها، و

بالنسبة للكائنات احلية سواء هي موجودة على األرض أو على غريها من الكواكب 
ع العلم أن م.) .47وص، 46عبد اللطيف شرارة ، الفكر التارخيي ، ص ، ( 

الزمنني خط ميثل الزمان اإلسالم قد وضع قطيعة إبستمولوجية تفصل بني خطني من 
  .خط ميثل الزمان اإلنساين و يتجسد هذين الزمنني يف أكثر من آية اإلهلي و

  :الزمان اإلهلي 

لقد بني اهللا تعاىل هذا الزمان يف آيات عديدة خمتلفة يف املعىن، ويف املقصد 
سورة احلج اآلية ( ﴿ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾: قال اهللا تعاىل

يف ال يفيد وضع فالكاف الذي ورد يف اآلية كحرف تشبيه فإنه يف أصله املعر) . 47
هي من غري إمنا وضع للبيان و اإليضاح بقصد تقريب احلقيقية اليت مقياس رياضي ، و

﴿  تعرج : قول اهللا تعاىل عقليا من طرف اإلنسان و املمكن إدراكها حسيا و
 4سورة املعارج اآلية(ألف سنة﴾ املالئكة و الروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني

﴿قل لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة و ال : ، وكذلك يقول اهللا تعاىل  )
إن هذه اآليات تدل على أن اليوم زمنا  .) 30سورة سبأ اآلية ( تستقدمون ﴾ 

 كما هو حادث يف أيام خلق السموات واألرض، و أا تعرب عن مقدرا يعلمه اهللا
أن الفعل اإلهلي واقع عليها ال عت، أو ستقع مبعىن زماين مطلق، وأحداث ووقائع وق

إىل جانب هذه اآليات، هناك آيات أخرى كثرية يف القرآن الكرمي تنص عن . حمال 
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وات واألرض يف ستة أيام ﴿وهو الذي خلق السما: تعاىلالزمان اإلهلي مثل قوله 
  )7سورة هود اآلية (كان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال ﴾ و

  :الزمان اإلنساين و التاريخ 

تارخيه، شعوره وذاكرته ولزمان الذي يرتبط بوعي اإلنسان والزمان اإلنساين هو ا
وقائع ر واستيعاب احلوادث والومقدار حظه من املعرفة والعلم وقدرته على التذك

ه النفسي واإلنساين استرجاع الذكريات، داللة على قدرته لتمثل الزمن يف معطاو
هذا الزمن اإلنساين ففي  ىقد جند كثري من اآليات القرآنية تدل علبوجه عام، و

النسبية تصويرا من اإلنساين يف أبعاده املطلقة وظاهرة الز اسورة أهل الكهف تصور لن
حسابية معلومة يستنبطها اإلنسان بذاكرته بعد استيعابه هلا و هي علميا دقيقا مبقادير 

يقول اهللا تعاىل﴿و كذالك بعثناهم . جتربة فريدة من نوعها يف التاريخ اإلنساين ككل 
سورة (﴾ ....كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم" ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم

يف كهفهم ثالثة مائة سنيني وازدادوا  احلقيقة أم ﴿ لبثوا ) 19الكهف اآلية 
: و قد عرب بن سينا يف كتابه النجاة عن الزمان فقال ) 25الكهف اآلية ، (﴾ "تسعا

ال يتصور الزمان إال مع احلركة و مىت مل حيس حبركة مل حيس بزمان مثل ما قيل يف " 
قد جند الفيلسوف و ) 115ابن سينا ، النجاة ص ، " (قصة أصحاب الكهف 

إين قد سألت مثل هؤالء الناس و : " رازي يعرب عن هذا الزمان اإلنساين بقوله ال
 ، قالوا يل إن عقولنا تدلنا على أنه يوجد خارج هذا العامل امتداد حييط بالعامل

" مل يوجد دورانه كان شيء مير بنا دائما هو الزمان ونعرف أنه لو ارتفع الفلك و
  .) 264الرازي ، رسائل فلسفية ، ص ، (

  هذه املعطيات املعرفية الثالثة اليت ذكرناها و هي باختصار  

  ترابط املكان بالزمان  -
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 .تنوع مفهوم الزمان بتنوع مفهوم الوجود احلي -
عبد اللطيف شرارة، الفكر .(عالقة الزمن اإلنساين بالنفس البشرية و حاالا -

  . ) 48التارخيي، ص، 
األرضية الفكرية و العلمية اليت قام عليها  إن هذه املعطيات هي اليت كانت         

كرون ال وعاها املفولكنها مل تتضح جلميع العقول و الفكر اإلسالمي عامة،
فقد ال نعثر على مفكر أو مؤرخ . املؤرخون بدقة، ومل تكن يف متناول اجلميع أيضاو

أمحد هو والعامل الرياضي و يأو عامل من تناول هذه املسألة ما عدا املفكر اللغو
النصف األول من الثاين من القرن الرابع للهجرة واملرزوقي الذي عاش يف النصف 

األزمنة و " ألف كتاب بعنوان ) هـ421يقال أنه توىف حوايل سنة.(القرن اخلامس
و اهلدف العام من وراء هذا الكتاب هو تفسري و تعليل الدالالت أو  "األمكنة 

اليت وردت يف القرآن الكرمي و املكان والزمان وظ اليت تنطوي على معاين األلفا
   .األحاديث النبوية الشريفة مبينا معانيها الظاهرة و الباطنة

قد أدى البحث اللغوي ذا العامل أن يغوص قي أعماق دالالت اللغة و يكشف و
د حمم(كنه سرها واقفا على معانيها املطلقة و النسبية منها إىل بيان العالقة بني الزمان 

إىل 124الباب الثاين ص ،  2و ،ج،1بن احلسن املرزوقي ، األزمنة واألمكنة ، ج،
و ذكر قطعة : " و املكان من دون أن جيعل منهما شيئا واحدا فكتب يقول) 126

واسعة من األزمنة تأنيسا بأمسائها ،  إىل أن نتمكن من شرح مجلها و تفاصيلها و 
ها الكثري من مبهمات األمكنة ألا هي اليت أيت على حقها و قيقتها و درس يف أثناء

  . ) 124، ص ،  1املرزوقي ، ج، " (تكون ظروف دون حمدداا 

إن هذا املوقف العلمي الذي أتى به املرزوقي قد سبق به علماء العصر احلديث     
و و أن املكان ال يعقل إال يف إطار الزمان " نألربت أينشتاي"أبرزهم  من األوروبيني

فرنسواز باليبار ، ص ، ( "أن األمكنة هي اليت تكون ظروفا دون حمدوداا "  حجته
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د وضع الباحث اللغوي املرزوقي معاين حتملها بعض  الكلمات العربية وق)   117
ذات األوصاف اخلاصة بالزمن و ملكان وراح يتفنن يف ضبط كنه أغوارها ، مثل 

يها ، و لبارحة ليلة يومك الذي أنت فيه ، الليلة بليلتك اليت أنت ف: " البارحة فيقول 
أي انقضت ، ما برحت أفعل كذا و أصله الرباح " برحت : " و د مضت و هي من 

و حلال كذلك لعدد كبري  ), 128، ص ، 127، ص ، 1املرزوقي ،ج ، (" من املكان 
  .... ، اخلدى ، املسافة ، الربهة ، اللحظةمن األلفاظ أو الدالالت مثل امليقات ، امل

يرى املرزوقي  أنه حيدث  اختالف الزمن باختالف حالة النفس وكاا من الوجود ، 
وهو الرأي نفسه الذي جنده عند رجال أهل  التفسري ملتزما يف ذلك املبدأ الديين 

"  الشائع الذي ينص عن احليطة من الوقوع يف الزلل واخلطأ،  و ملتمثل يف عبارة 
اإلنسان ووضعه يف اجلنة ، و الة اإلنسان ووضعه يف  فيقول يف بيان حالة" أعلم 

﴿ و هلم رزقهم : الدنيا ، عند استعمال الكلمات الدالة عن الزمن و أما قوله تعاىل 
ليس يريد كل فإن هذا نكرة ، و) .  62 اآلية سورة مرمي(فيها بكرة وعشيا ﴾  

جميع ذلك أجري ف: " إمنا تأويله أعلم  كما يقول املرزوقيو. ل عشية بكرة و ك
ألوقات مؤقتة ملعاين قدرها اهللا تعاىل على أحوال ورتبها مراتب صورها ، فمنها ما 
هو أطول ومنها ما هو أقصر على حسب آماد األمور املقدورة فيها فمثال كال مبا 

نعرفه ونألفه ونشاهده تقرر به النفوس غايته وأمده ومقداره وموقعه ، مما كنا 
ن األمر على ما ذكرنا وحصل من احلكيم التوقيت على ما بينا ، وإذا كاونتصرف فيه

، ويف العرف أمنت ختريوا ما كان يف االستعمال أبنيظهر كثري من عادم فيه وأم 
  ) 128، ص، 1املرزوقي ، ج ، " ( وعلى املراد أدل ويف التنبيه أنبه وأجل 

 ار يتصل بليل وال مشس  إىل ار و ال إذن   أن اجلنة ال ليل فيها يفضي          
  ) 128، ص ، 1املرزوقي ، ج ،(يا ال قمر إمنا هو يف مثل مقادير العادة يف الدنو



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

233 
 

ويذكر يف موقع آخر من الكتاب نفسه اآلية ﴿ و هلم رزقهم فيها بكرة وعشيا ﴾  
بغرض إيضاحها والتعليق عليها من حيث ربط املكان بالزمان ربطا واقعيا وميتافيزيقيا 

يريد على ما اعتادوا يف الدنيا :"فسية معنوية ومادية أيضا فيقولويف صورة ن
ل ، والعشي، ما يتصل به الليل وال ليل يف اجلنة ، ما اتصل مبا قبله من اللي،والبكرة

  ) 143، ، ص1املرزوقي، ج ، ( " ولكن على ما ألفوا يف الدنيا وتعودوه من األوقات 

هي م يف التسليم باحلقيقة السابقة والربهان العلمي املعتمد عندنا  اليوو
اهلذيان  فرويد ،(اختالف الزمان كليا باختالف حالة النفس ميثله زمن األحالم 

النوم عامة يعيش زمنا خيتلف ألن اإلنسان يف حالة احللم ، و  )واألحالم يف الفن 
هو يف حالة اليقظة و وخيتلف أيضا  يف حالة اإلغماء  وجذريا عن الزمن الذي يعيشه 

فمثال أن احللم أو  املنام الذي .و االنفعال الشديد سواء  يف حالة اإلجيابية أو السلبية 
نسان يف حالة النوم حيمل معه صورا و أحداثا و وقائع و كالم طويل يصاحب اإل

تتعقبه فترات زمنية قد تقاس بالسنيني ، لكن بعد اليقظة مباشرة يشعر اإلنسان 
الكالم و الوقائع اليت حدثت له لعدم قدرته على سرد كل األحداث وخبيبته، وذلك  

غري الواعي زمن النفسي الواعي ودل هذا أن اليف هذا احللم و حىت على تسجيلها و ي
عند اإلنسان باخلصوص ال ميكن أن يقاس قياسا كميا  بل خيضع لكيفية  أو دميومة 

ومن غري .مستمرة خالصة ينتهي هذا الزمان اإلنساين النفسي عند الزمان اإلهلي 
، حتمله أي ال بد من  مكان اإذا مل تكن ذاتن" معرفته" املمكن تعقل هذا الزمان 

كان هو الصورة الفعلية حلمل هذا احلدث الكمي الذي دالالته متنوعة ، كقولنا فامل
: " ولذلك جند القشريي قال اخل،....التوقيت ، احلال ، الوضع ، الزمان الليل النهار 

وإن كنت بالعقىب ، فوقتك  الوقت ما أنت فيه ، إن كنت بالدنيا ،فوقتك الدنيا 
لسرور ، وإن كنت باحلزن فوقتك احلزن إن ، وإن كنت بالسرور فوقتك االعقىب
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للزمن يعتمد على  اومعىن هذا أن إدراكن" الوقت ما كان هو الغالب على اإلنسان 
  مسألة التزامن أو اآلنية 

الذي جاء بعد ) م 1209- م1149(هذا وجند اإلمام فخر الدين الرازي       
بط بني املكان و الزمان املرزوقي حبوايل قرنني من الزمان يستدل على فكرة الترا

ة ـلآلي عند شرحه) مفاتيح الغيب ( حيث  ذكر هذا االستدالل يف تفسريه الشهري 
 ) 9واآلية  8﴾ سورة الطور اآلية تسري اجلبال سريا﴿ يوم متور السماء مورا و

خيرج فإن الفعل ال يضاف إليه شيء غري الزمان فيقال يوم " فيقول اإلمام الرازي 
الزمان ظرف األفعال كما :  السبب يف ذلك فنقولو... يدخل  فالن فالن وحني 
كما أن جوهرا من اجلواهر ال يوجد إال يف مكان فكذلك رف األعيان وأن املكان ظ

ن إن كا:عرض من األعراض ال يتجدد إال يف زمان و فيهما  حتري خلق عظيم فقالوا 
ان عرضا فالعرض  ال بد له إن كاملكان جوهرا فله مكان آخر   ويتسلسل األمر ، و

أو يتسلسل وإن مل يكن   من جوهر ، واجلوهر ال بد له من مكان فيدور األمر
ال عرضا فاجلوهر يكون حامال فيما ال وجود له أو فيما ال إشارة إليه ، جوهرا و

وليس كذلك ، وقالوا يف الزمان إن كان الزمان غري متجدد فيكون كاألمور 
كل متجدد فهو يف كان متجددا و ناملضي و االستقبال و إ املستمرة فال يثبت فيه

زمان فللزمان زمان آخر ، فيتسلسل األمر مث إن الفالسفة التزموا التسلسل يف األزمنة 
مل يلتزموا التسلسل يف األمكنة و فرقوا بسبب هذا يف القول بقدم العامل وو وقعوا 

)  249، ص ،  - 28-27 الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج ،(بينهما من غري فارق 
الرياضيات و علم وعلم الفقه و هذا، وأن الرازي له إطالع واسع يف علم الكالم

أن فتدل على  الكتب اليت ألفها يف هذه العلومالطب وعلم التفسري وذلك من خالل 
الشرعي و فقيه يف كليهما و قد ساعدته  هذه العلوم الرجل عامل بالعلم اإلنساين و

ت  على إدراك العالقة بني املكان و الزمان ، كما أن دراسته وخاصة الرياضيا
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الزمان وتأمله وفهمه لقرآن الكرمي أيضا اإلسالمي ارتبطت مبقولة املكان وللتاريخ 
جسده ضمن هاتني املقولتني وخاصة يف تفسريه لكثري من اآلي الكرمي   كحقائق 

  ) الرازي ، التفسري الكبري  (علمية  كمية  

خاصة علماء علم ايد اهتمام علماء اإلسالم، و ،وجند يف التاريخ اإلسالميهذا      
احلديث، حيث ظهرت لدى البعض منهم نزعة علمية تشدد يف بيان احلق اخلالص 

كل هوى، أو ومتجاوزة يف ذلك كل شائبة، و"  احلديث الشريف. " للنص الديين
بار و وضع األحاديث غرض شخصي، أو عصبية قبلية كانت سببا يف تلفيق األخ

ض املخلصون، لتدارك هذا اخلطر، فنه. سلملسان رسول اهللا صلى اهللا عليه و على
املكان مية، أن يلتزموا مقوليت الزمان واملوضوعية العلوكان بإميام للحق اخلالص، و

ساسية يف بناء يف تصحيح احلديث، ووضعه، مما جعل من هاتني املقولتني خطوة أ
" قد خلص هذا املوقف العلمي األستاذ قدري حافظ يف كتابه و. احلديث و منهجه

و قد ثبت أن املسلك الذي اتبعه العرب يف تنقية : "،بقوله " العلوم عند العرب  
احلديث و متييز صحيحه من موضوعه قد أثر إىل حد يف أساليب العلماء إذ أبان هلم 

جا دقيقا للسري مبوجبه إتباع الطرق اليت تؤدي إىل احلق ، كما أوضح هلم منه
األخبار و األقوال ، و كذلك كان حيح من الوقائع وللوصول إىل احلقيقة و إىل الص

لألساليب اليت اتبعها علماء األحاديث فضل كبري على التاريخ وأصبحت القواعد اليت 
ساروا عليها يف حتري احلقيقة هي املعول عليها لدى املؤرخني املعاصرين و حمل 

  )87،  ص، 1983قدري حافظ طوقان ، "(إعجام  تقديرهم و

ق النصوص، و إخراج ما ظهر فعلماء احلديث اعتمدوا التاريخ يف حتقي: إذن        
إذ األدوات املعرفية و املنهجية املعتمدة . الوقوف على صحة احلديثمنها وما بطن، و

قد جند يف تاريخ الفكر الفلسفي  األورويب، و. لتاريخ، طبقت يف دراسة احلديثيف ا
ال ترمجه األستاذ شعبان يعاجل املسألة، يف مق1962الفيلسوف لويس ماسينيون ت 
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عودتنا الرياضيات منذ عهد : "هو الزمان يف الفكر اإلسالمي فيقول بركات، و
كانط اعتبار الزمان صورة أولية من صور احلدس فهو ذا إىل جانب املكان ذي 

أننا : " يذهب أيضا إىل القول و..."  الرابع للعامل المتداده  بعاد الثالثة ، البعداأل
بالرغم من ذلك حنس بنوع من االنقباض يف تفكرينا كلما خيل إىل هذا التفكري أنه 

أغىن مما هو كائن وأن عناصر املشكلة "املمكن "يدرك معىن الزمان ، كما أننا نشعر بأن 
جملة اآلداب ، "أكثر تعقيدا من االختراع  حتويه حلوهلا ،و أن البحثحتتوى على أكثر مما 

حنو توحيد متعال  ويرى ماسينون أن اإلسالم  كفكر ديين يصبو" )1953أب  8العدد 
ن إىل نظرة أخرى للزمان إذ ليس الزمان بالنسبة إليه شيء جيب إبداعه بل أن الزما

الذي تصدر عنه أفعالنا اليت " كن"قضائه هذا الهو الذي يطلعنا على أمر اهللا و
دائما مستمرا ) دهرا (ليس الزمان إذا يف نظر الفقيه املسلم " سوف حناسب عليها 

( ..."كما أن املكان جمموعة من النقط ) اللحظات ( بل هو جمموعة من األوقات 
الالهويت املسلم ال يعترب " أن " ماسينون"يؤكد و) م1953أب 8جملة اآلداب ، العدد 

  " من اللحظات ) جمرة(لزمن دواما ممتدا متواصال بل يعتربه كوكبة من النجوم أو ا

و النحو عتمد ماسينون يف تعميم أطروحته على حجج مستمدة من القرآن، و 
غريها من العريب، وعلم الكالم، والطقوس الدينية، ومن الصوفية، واملوسيقى،  و

ق يف تقرير احلقيقة، ألنه مل يقرأ هذه لكنه أخف. نشاطات و جماالت احلياة اإلسالمية
املصادر،  قراءة واعية باطنية،ومل يعتمد على شروحها ، وشرح شرح شروحها،  

مر اتبع الشائع فيها من اآلراء حول أفيها إىل استنتاجاته الشخصية، و بقدر ما أخلص
دا الم، كفكر ديين يضع حيعترب أن اإلساهللا و قضائه، من غري متحيص ومل ينظر، و

، الزمن اإلهلي، وأن قضاء اهللا و أمره، و قدرتهفاصال، وواضحا بني الزمن اإلنساين، و
أن اإلنسان يف اإلسالم حياسب عن أعماله، ال عما و قوته تتعلق بالزمن اإلهلي، و

 52، ص ،  1984حممود آمني العامل ، . ( خيرج بطبيعته عن دائرة علمه، و طاقته
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نظر الفقيه املسلم بأن الزمان هو  جمموعة من  وليس  صحيحا يف)  58إىل ص 
كذلك أن املكان جمموعة من النقط،   حيث يوجد ما يدحض ت فحسب، واألوقا

ستندوا يف هذا الطرح رأي صائب ميثله كالم العلماء كاملرزوقي و الرازي الذين ا
األمكنة األحاديث النبوية، فاملرزوقي بني أن األزمان أوسع من آرائهم  إىل القرآن، و

األشخاص، و يستند دون األشياء  و ألن األحداث انقسمت بانقسامها فهي تتضمنها
ه باألناسي فله صور تثبت عليها املكان أشب" يف إثبات صحة رأيه ما يقول سيبويه 

ب آخر من الناقمني على اإلسالم و قد جند كات" حدود تنتهي إليها و تتباين ا و
ق الضالل هذا ما جعله يقع يف خندم العلمية واملعرفية ووز اإلسالغري ملم جبوهر كنو

يف حبث     Gull Curienهو الباحث الفرنسي جول كوريانودائرة اخلطأ و
فذكر أن   الزمان احنطاط حمض حيتقره اإلسالم " األخالق يف  السياسية " له بعنوان 

مر و ال يواجه الفكر اإلسالمي جيهل األمد املست" كيال يسعى إىل وراء كمال بدائي
  )53عبد اللطيف شرارة ، "(سوى ذرات الزمان سوى اللحظات األنات 

يتحدث عنه جيب ملن أراد أن يدرس اإلسالم و: قولوالقول املوضوعي جيعلنا ن 
ال يعتربه حمض ،  فاإلسالم ال حيتقر الزمان ، ومعرفته من منطلق املوضوعية العلمية

لسلة الزمن اإلنساين، أنه سالزمن  اإلهلي، و بعد متيزه بني احنطاط فهو ينظر إليه
  كل حلقة تتضمن على عربة مترابطة احللقات، و

و العقل العريب حيمل هذا . احللقة األخرية هي مجع القيم كلهاوحقيقة دائمتني، و
 أحوال املستقبل  أو حتسنييل إىل زمن حاضره لفهم وتبصر واملفهوم للزمن ومي

بقدر ما يشري إىل منطق   عند العريب ال يشري إىل احتقارهذا املوقف الزمين، واملصري
 ما يفرضه هذا املنطق من حترر يف احلاضر و اقبال على العمل دون اجترارالواقع و

أيضا أن النقطة الفاصلة يف هذا املقام البياين أن الزمن املاضي،  والغوص يف أعماقه،  و
 يكفي أن نعقدو. ي يف اإلسالمجانب الزمن اإلهلاإلنساين، ليس شيئا يذكر إىل 
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مخسني ألف سنة، لتجد عظم الفرق أو . ألف سنة مما نعدمقارنة بني يوم واحد، و
ال ميكن اإلنساين أقل بكثري من اللحظة، وإذ يصبح اليوم . ضخامته بني الزمننيو
  )  53، عبد اللطيف شرارة ،ص. (ياس ضالتهق

إن الزمان و املكان ميثالن بالنسبة لعلم التاريخ صلب موضوعه   :ويف األخري       
التارخيي من حيث صحته أو خطأه ويقف على  فبهما يقوم ،و يقيم، املؤرخ احلدث

املكاين ، كما أن احلضارة اإلنسانية مهما احلدث ومدى ارتباطه بالفعلني الزماين و
الزمان يف تربير  املكان وها فإننا نقف على فكريتكان مستوى رقيها و كذلك وجود

   .مستوى هذا الرقي والوجود معا 

ه املكان إمنا نقصد من ورائخلطاب اإلسالمي ملسأليت الزمان وإذا تطرقنا إىل اهذا و
رة، وهذا  املكان، قد طرحت ضمن النصوص الدينية الظاهبيان أن فكرة الزمان و

ن اإلسالم جيعل من هاتني من جهة أخرى بيان أ، وهموضوعيتلبيان علمية التاريخ و
ة مفادها أن هناك سر الوجود و فنائه، وخنلص إىل نتيجالعلم وبنائه والفكرتني أسس 
زمان إهلي، وال ميكن احلديث عن الزمان، دون املكان، والعكس زمان إنساين ،و

  .   صحيح، ألما أطر املعرفة وأطر الوجود

  : املصادر واملراجع   

  القرآن الكرمي  -

  .، الزمان يف الفكر اإلسالمي، دار املنتخب العريب، بريوت لبنان)1993(إبراهيم العايت  -1
 .، رسالة الغفران،دار بريوت للطباعة والنشر، لبنان)1980(أيب العالء املعري  -2
، لزوم ما ال يلزم ، اللزوميات ، الد األول ، والثاين ، دار ) من دون سنة( أيب العال املعري -3

 .لبنان. اعة والنشر بريوت للطب
، رسائل فلسفية ، اجلزء األول ، حتقيق، بول )1993(أيب بكر حممد بن زكرياء الرازي  -4

 .كراوس ، مطبعة بول بارييه ، مصر 
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، النجاة يف احلكمة املنطقية والطبيعية واإلهلية، نشرخ حمي الدين صربي )1938(ابن سينا  -5
 . لسعادة، مصرنفقته، الطبعة الثانية، مطبعة ا ىالكردي، عل

، اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم )هـ1349(احلافظ مشس الدين حممد بن عبد الوهاب السخاوي  -6
 .التاريخ ، مطبعة  الترقي ، دمشق،

، رسائل إخوان الصفا، الد األول، طبعة دار صادر، ودار بريوت، )1957(إخوان الصفا  -7
 .لبنان

 .اإلسالم، دار األندلس، بريوت، لبنان، الفكر التارخيي يف )1983(عبد اللطيف شرارة،  -8
حققه وعلق عليه & األزمنة واألمكنة ، ج ، ) 2002(أيب علي امحد بن حممد احلسن املرزوقي  -9

 . الدكتور حممد نايف الدليمي، دار عامل الكتب ، بريوت لبنان
تور سامي يقرأ غاليلو ونيوتن ، املكان والنسبية ، ترمجه الدك ، آينشتني)1993(فرنسواز بليار  -10

 . أدهم ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع بريوت ، لبنان
، التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي ، اجلزء السابع )من دون سنة ( فخر الدين الرازي  -11

 .، دار إحياء التراث العريب الطبعة الثالثة ، بريوت ،لبنان27والعشرون ، 
 . م عند العرب، دار اقرأ، الطبعة الثانية، بريوت، لبنان، العلو)1983(قدري حافظ طوقان  -12
،الزمان يف الفكر الفلسفي اإلسالمي ، ترمجة شعبان بركات ، جملة )1953( لويس ما سينون  -13

 . السنة األوىل ، بريوت لبنان ) 08(اآلداب عدد 
نجي عبيدة ، ، مفهوم الزمان يف الفكر العريب اإلسالمي ، ترمجة امل)1984(حممود آمني العامل  -14

 . ، وزارة الشؤون الثقافية ، القصبة ، تونس 34ضمن جملة احلياة الثقافية ، عدد 
اهلذيان وألحالم يف الفن، ترمجة جورج طرابيشي، دار الطليعة  )  1978(سيغموند فرويد، -15

 .     للطباعة والنشر الطبعة الثانية  بريوت، لبنان
  

***  
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  العوائق ومواجهة اإلمكانية بني احلضارات حوار

 --- -----  

  اجلزائر - األغواط جامعة -  خرشي الرمحان عبد األستاذ

  :امللخص 
 تعميم يف هاما دورا التواصل فيها يلعب صعبة معادلة... احلضارات حوار

 وتطوير اآلخر مع االنسجام من إطار يف واعيا واخنراطا املشتركة، اإلنسانية القيم
 احلضارية االختالفات أن ذلك املختلفة، الثقافات بني التالقح فكرة يسهل خطاب

 الثقافات وتنوع األديان تعدد رغم جوهرية، أا مع مطلقة اختالفات ليست برأينا
 احملافظة سبيل يف راشدة حضارية كضرورة احلوار يطرح ما وهو التارخيية، والتجارب

 مقومات هلا جديدة حضارية لوالدة مشويل تصور إطار يف املشترك الكوين البيت على
 من يتجسد الذي «هو الناضج فاحلوار احلضارية، التعددية ظل يف حقيقية كونية
 إىل إضافة صحية، ظاهرة احلوار ألن وذلك احلضارات، بني فيما احلي التفاعل خالل
  .1» اإلنساين الوجود مسات من بارزة مسة كونه

 --------------  
 وامليول النفسية احلواجز من الكثري ألن اليسر، ذا ليس األمر أن يبدو
 يف حوار جيري أن العبثي من إنه قائمة، تزال ال التارخيية واحلزازات اإليديولوجية

 منتهى يف الضيقة املصاحل توضع ما عادة إذ اخللف، واقع الصدام بينما الواجهة،
 الصورة بتجميل فاالكتفاء احلضارات، بني التفاهم جوهر على يؤثر ما وهو األولوية

 وأحيانا والكراهية، احلقد يتزايد بينما يجدي الذي باحلل ليس اآلخرين، مرآة يف
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إننا لسنا مستعدين للحوار مع اآلخر، « :بقوله كاربونتيي راميوند ويعترف. احلروب
وال حىت للعيش مع أنفسنا، فقد تعود فكرنا على جدل املتناقضات، على الرتاع 

 احلوار إن.  »واملشاحنات اليت جتعلنا ال نستطيع تصور العامل إال على أساس الصراع
 اآلخرين وإقناع خصوصيته طرح حياول املعنية األطراف من طرف كل أن يعين

 وأحاديث وقبالت، وعناق جمامالت تبادل مبجرد وليس... اخلصوصية تلك ةبصح
 والعناق املهذب العتاب طابع عليها يغلب اليت واالس املناسبات حفالت يف طيبة

  .1»شيئا يغري ال األمر بطبيعة فإنه املفتعل،
 يف واملمكنة القائمة اخليارات يستويف الذي ذلك هو املطلوب التغيري إن

 الفكري، واالختالف العقائدي التمايز من حيز داخل ولو للمستقبل، طوباوي تصور
 ليس  أنه أساس على اجليد التعارف مث أوال املتبادل االعتراف يقتضي احلقيقي فاحلوار

 مناخ خلق هو بل املعاصر، للخطاب التجميل عملية الستكمال حتقيقها ينبغي غاية«
 أكثر، إجيابية توجهات توليد على اجلميع سيساعد الذي والتعاون للتفاهم مالئم

 املشتركة األداة لنقُل أو والعداوة الرتاع لتغذية القائمة وامليول الكامنة الروح ويضعف
  .2»ولآلخر للذات أعمق فهم حتقيق من متكننا اليت

 معامل رسم يف جوهري أمر وخصوصياته هويته وحتديد» اآلخر« مسألة إن
 وتأسيس آخر، بشكل» اآلخر« معرفة حماولة هو طرف بكل فاجلدير احلوار، هذا

 الثقافات خمتلف بني اإلجيايب التفاعل ليتم متبادلة حقيقية مبعرفة تسمح عالقة
 يفضي أسوارها، داخل والعزلة الذات على القوقعة إن مث العاملية، الفكرية واالجتاهات

 لذلك احلضاري، املوت إىل تؤول والكبت،عوامل واالنطواء احلضاري االنغالق إىل
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 سوء من املتراكمة احلواجز إزالة يف كبرية بدرجة« احلضارات بني اجلاد احلوار يسهم
 ختتزا واليت صحيحة غري أسس على القائمة املسبقة األفكار ومن املتبادل، الفهم

  1» آخر شعب ثقافة عن الشعوب من شعب لثقافة الشعبية الذاكرة
 أذهاننا يف نستحضر احلضاري،فإننا احلوار ضرورة عن احلديث وعند

 أو حوار كل يف أساسيني قطبني بوصفهما والغرب اإلسالم بني العالقة سيناريو
 االحندار زمن طويلة قرون منذ يعيش اإلسالمي العامل أن مالحظة مع تفاهم،

 مببدأ اإلميان ولعل أجيال، منذ الذروة حلظة يعيش الغرب يزال ال بينما والتدهور،
 هي األمريكيني، لدى خاصة الغرب، لدى التفوق بعقدة والشعور» لألقوى البقاء«

 أن ويبدو متقدمة، أطوارا حاليا يشهد الذي احلضاري الصراع ذلك مكمن
 أو شيء، كل تدمر ثالثة عاملية مصريين،حرب أمام العامل ستضع القادمة اخليارات«

 مت أنه واحلق.  2» غريهم قبل الغرب مفكري من مطلوب متفاهم، تعددي عامل
 ظلت السطور هذه كتابة حلد ولكن االجتاه، هذا يف كثرية حماوالت عن اإلعالن

  .والعادلة الفعالة احللول غياب يف لكن حاضرة، املبادرات
 يصف حبيث للحضارات، األساسية واخللفية الرئيسي املكون هو الدين وألن

 شعوب بني التعايش فإن باإلسالمية، حضارتنا ونصف باملسيحية حضارته الغرب
 حلوار مثرة يكون أن جيب« السلمي فالتعايش أديانه، بني التفاهم عقد يتطلب العامل

 هو ما السماوية، األديان يف التطرف لدعوات وجود ال إذ العكس وليس األديان
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 احلقد وتغليب اخلاصة املصلحة تقدمي لعله أو. 1»  للنصوص فهم سوء هو موجود
 التقارب إىل فالدعوات الغريب، املخيال يف تثبيته االستشراق استطاع الذي التارخيي

 الدراسات هذه وتغربِل تمحص أن ينبغي« والغرب اإلسالم بني والتعايش
 عن احلديث ميكن ال ذلك دون فمن أصحاا، نوايا وتكشف العدوانية، االستشراقية

  2»  واآلخر احلني بني تنفجر قد ملغمة أرضية على يقف تعاون أو تقارب أي
 له يروج مما وغريها احلضارات وصدام التاريخ، اية نظريات أن ويبدو

 وتتبىن الغرب، أعداء مقدمة يف» اإلسالمي اخلطر« نظرة عن عمقها يف تصدر حاليا
 احلضارة قدمت لقد. التارخيية للحقائق كثريا تأبه وال املنطق تستبعد أحكاما بذلك

 واملسيحية اإلسالم بني والتفاهم التعايش يف به حيتذى منوذجا األندلس يف اإلسالمية
 الالتينية الرشدية أما واملدنية، احلضارة تاريخ يف نوعية مسامهة هلا وكانت واليهودية،

 يعتقد لذلك واملسيحيني، املسلمني بني احلضاري التالحم صور أرقى فمثلت
 اآلخر، على واتكأت استعارت الكربى راتاحلضا« أن جيلبري غرانغيوم الربوفيسور

 لكي أنفسنا، خالل من نعرفه أن جيب لذلك عنا، كثريا يبتعد ال الذي اآلخر هذا
 وهو ،3» واحلضارات الثقافات بني بل األديان، بني فقط، ليس حوار قبول لنا يتسىن

 ربط على يرتكز الغريب السياسي فالفكر األعم، الغالب يف باال  له يلقى ال ما
 التفاهم معوقات بني ومن ميكيافيلي، ميكانيكي تفكري ألنه بالوسائل الغايات

 واحنيازه العامل يف العادلة القضايا معاجلة يف الغرب لدى املعايري ازدواجية احلضاري
. والفكرية  والسياسية العقائدية الوالءات ذلك يف مرجحا أخرى، دون ألطراف
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 مبهمة لالضطالع« املؤهلة هي النخب أن الشيخ عمران أبو األستاذ يرى لذلك
 نطاق على املنتشرة واألنانية واجلهل املسبقة األحكام رغم احلوار، بضرورة التوعية
 يف أكثر جمهودات يبذلوا أن الطيبة النوايا أصحاب على الواجب فمن لذلك واسع،
  .1»التوترات حدة خفض سبيل

 السياسية املعوقات رغم قائمة، تضل احلوار وإمكانات التعاون آفاق إن
 التسامح مظاهر ومن مثبطة، العوامل كل فليست األرض، على واملشاكل والفكرية
 املاضي،والذي القرن ستينيات يف الفاتيكان أصدره الذي البيان اإلسالمي، املسيحي

.. «: فيه جاء ومما اإلسالمية، واحلضارة الثقافة جوانب من بكثري إعجابه فيه أبدى
 املسلمون،إم مقدمتهم ويف باخلالق يؤمنون الذين أيضا تشتمل اخلالص خطة ولكن
 القوي،خالق الرحيم اإلله عبادة يف معنا ويشتركون إبراهيم مبلة التمسك يعلنون

  . »اآلخر اليوم يف الناس بني حيكم الذي واألرض السماوات

 الغرب ليس: التالية احلقيقة أمام أنفسنا جند املعطيات من كثري على وبناء
 ،»الغرب« ملصطلح األقل على مستويات ثالثة بوجود نعترف أن وعلينا شرا، كله
 يشكل الذي املؤامرة مشروع وأخريا والتكنولوجيا، العلم وثانيا الشعوب، أوال فهو

 كله الغرب وليس والناس،  الطبيعة على السيطرة إىل تتجه فكرية حالة من جزءا
 الذات حبوار البدء علينا ينبغي أخرى جهة ومن. جهة من هذا جغرافيا، حتديدا بكونه

 لرأب وذلك أركون، حممد األستاذ يقول كما الناجية، الفرقة منطق وجتاوز أوال
 أشتات مجع مبحاولة املختلفة األقطار يف اإلسالمية التيارات ممثلي خمتلف بني الصدع

 وال احترام أي العادة يف البعض لبعضها حتفظ ال اليت واالجتاهات املذاهب تلك
 إقرار« مبكان الضرورة ملن إنه مث حبسناا، وال األخرى بتراث منها الواحدة تعترف

 فهم ميكن حىت التخصصات شىت يف  اجلامعات طالب على املقارنة األديان سوسيولوجيا
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 والتواصل اآلخر وقبول األديان بني والتسامح احلوار ولكيفية األديان، حلقيقة أفضل
  .1»املهمة هذه يف تساعد اليت العلمية املناهج من التمكن طريق عن وذلك احلضاري

 أجريت فقد مستحيال، ليس ولكنه صعب والتعايش الوئام حتقيق إن
 لقد. احلضارات بني حوار لتفعيل عاملية مؤمترات ونظّمت ندوات وعقدت دراسات

 احلضارات حوار عن شامال حتليليا عرضا ضمنه حبثا» دراير روالند»الباحث أجرى
  ندوة جورجيا عاصمة تبليسي عقدت 1995 أوت ويف 1989 إىل 1949 من

 كما ،»احلضارات حوار سبيل ويف التعصب وضد التضامن أجل من»عنوان حتت
 جبامعة اجلهوية للدراسات مركزا نظمها أخرى ندوة نفسه العام يف عقدت

  الشمالية أمريكا من احلضارات مجيع ميثلون شخصية 50 ضمت وقد برينستون،
  . 2أستراليا و وآسيا  وإفريقيا وأوربا واجلنوبية

 احلوار تدعيم شأا من اليت اللقاءات هذه ملثل الدعوات توالت وقد
 لألمم العامة اجلمعية  أمام خامتي حممد األسبق اإليراين الرئيس دعا فقد وتأصيله،

 الثقافات خصوصيات حيترم العامل، حضارات خمتلف بني حقيقي حوار إىل املتحدة
 مع التفاعل على حيرص مستنري حضاري أفق إطار يف« املختلفة واحلضارات
 وتوجه البشر سلوك حتكم متوازنة عاملية قيم إىل للوصول سعيا األخرى احلضارات
  .3»الثالثة األلفية يف اإلنسانية اتمعات مسارات

 وله احلضارات حوار لثقافة البارزين املنظرين من غارودي روجي ويعترب
 جوهره يف جيمع حلوار أساسية مبادئ ترسيخ يف هامة وثيقة يعترب العنوان، ذا كتاب
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 أن واعترب التاريخ صورة رسم غارودي أعاد لقد. وحضارة فكرا اإلنسانية أمشاج
 مسرية فبعد عابرة، حالة ،L'Occident est un accident حادث جمرد فيه الغرب
 العامل، على الغرب هذا هيمن املاضية، األربعة القرون امتداد وعلى قرن ألف ثالثني

 إيراد يف غارودي وميعن ودمار، وقتل خوف من اإلنسانية على وخيمة نتائج أفرز مما
 هي اليت الرأمسالية للمنظومة الدموي والتاريخ االستعماري املاضي إلجالء  األمثلة
 العسكرية السيطرة فيها متت استعمارية حركة إىل دفع مما الصناعية، الثورة وليدة

 اليوم يسمى ما فيه واستغل آسيا، من األكرب القسم وعلى إفريقيا على والسياسية
  .ختلفه يف الغرب أسهم الذي الثالث بالعامل

 خيار واخللفيات الضغائن وجتاوز األطراف مجيع من التسامح فكرة تبين إن
 عامل يربطها اليت الكوين اتمع أشتات بني الصعبة احلوار معادلة لتحقيق جوهري
 كتابا والتنمية للبيئة العاملية اللجنة أصدرت وقد املصري، وحدة هو مشترك
 وحنن كذلك، ليس العامل لكن واحدة األرض« فيه جاء" املشترك مستقبلنا"بعنوان
 وكل جمتمع كل فإن ذلك ومع  حياتنا على لإلبقاء حيوي حميط على نعتمد مجيعا

 والبعض اآلخرين على ذلك ألثر اعتبار دون من والرفاه، البقاء أجل من يكافح بلد
 املقبلة، لألجيال القليل سوى يترك لن مبعدل األرضية الكرة موارد يستهلك

 حافة على ويعيشون جدا، القليل يستهلكون عددا، ذلك من كثريا أكثر واآلخرون
  .1»املبكر واملوت واملرض والقذارة اجلوع

 صورا يف اإلنسانية واملصلحة العقل صوت حتكيم أن نقول األخري ويف
 لقد. الواقعية احلياة يف يربره ما له أن إذ املعاصر، عاملنا يف عنه غىن ال أمر الكلية،
 عامل إىل العامل، يف العقالء ككل تطلعنا تعكس طوباوية صورة ذهننا يف انطبعت
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 القائمة السوداوية الصورة تعويض فيه ويتم واجلمال واخلري احلق قيم تسوده أفضل،
  .أفضل ملستقبل مسفوين بتصور الشاذة البشرية ألوضاع

 بني حاصل عميق فهم وسوء العاملي، اخلطاب لغة تسود كثرية مغلوطة مفاهيم إن
 نظرة يف كوين مشروع ضمن التكامل على والتعويل  الدويل، اتمع أطياف

 الشامل الدمار أسلحة حيازة حنو السباق من تكلفة وأقل أيسر للمستقبل استشرافية
 ونطاق واحدا، املصري دام ما العامل يف الثروة وموارد النفط بؤر امتالك إىل والسعي
 مطرد وتناقص للبشر متسارع منو ظل يف يوم بعد يوما يزداد للبشرية التحدي
 أخرى عوامل ورمبا...جدية بيئية مشاكل من يواجهنا ما مع الطبيعية للموارد
  .األرضية الكرة وجه سيدرك دمار من املستقبل سينما تصوره ما حنو على خارجية
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  ) نظرية مقاربة(  املوهوب الطفل لدى اإلبداع تنمية يف األسرة دور 

 -------  

  اجلزائر -األغواط جامعة – التونسي فائزة:  األستاذة

 -------  

  : ملخص

 قـدرات  تنميـة  يف اًمهم دوراً لألسرة أن التربوية الدراسات من العديد تبني      
 فيهـا  وتتحقق الطفل فيها ينمو اليت األوىل االجتماعية بيئةال لكوا املوهوب الطفل
 للتفاعـل  األساسـي  اإلطـار  متثل أا كما واالجتماعية والنفسية اجلسمية مطالبه

 تواجـه  مشـكلة  أهم أن جند حيث , األخرى واجلماعات الطفل بني االجتماعي
 عـن  متتلكها اليت املعلومات قلة وإىل املوهوبني أبناءها عن لكشفا يف تكمن األسرة
 . املوهوبني األطفال عن املبكر الكشف وأساليب خصائصه و هطبيعت

Abstract;  
     Many educational studies show  that  the family plays an important  
role in the development of the talented child capacities as it is the  first 
social environment where the child grows and where his  physical , 
psychological and social demands are realized .And it also presents  the 
basic  framework for social interaction between the child and the other 
groups , where we find the most  important  problem the family faces  
lies on the detection of its talented sons and the lack of information 
possesses concerning their nature and properties and the early detection  
methods  of talented children  
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 :مقدمة

 إىل يرجع الطويل تارخيها يف تطور و إجنازات من اإلنسانية إليه توصلت ما إن       
 تقـدمت  و احلضارة ازدهرت فبفضلهم,  املتفوقني اختراعات من متواصلة سلسلة

 قادا بتميز مقرونا كان  احلضارات و األمم متيز أن على دل التاريخ فإن,  اإلنسانية
,  إبـداعام  و بنتاجـام  خلدوا ممن,  فنانيها و أدبائها و خمترعيها و علمائها و, 

 الوطن ذخرية هم جمتمع كل يف املتفوقون و,  األسبقية و بالفضل إليهم يشار وأصبح
   .ثروته منابع و

  : اإلشكالية: أوال

 و االقتصادية ااالت يف التنموية مبشاريعها تم البشرية اتمعات كانت إذا      
 و ثـروات  و معـادن  من الطبيعية مصادرها الستثمار املراحل متعددة خططا تضع
 العمر طول و النجاح هلا يكتب لن املشاريع هذه فإن شعوا مصاحل اجل من غريها

 مـن  مكاا يف الشعوب ستبقى و املتفوقني و املوهوبني أبنائها سواعد تتضمن مل إذا
 علـى  قـدرام  و اإلبداعية و التنموية لطاقام االعتبار بعني أخدها بدون التخلف
  .جمتمعام لبناء و املتميز اإلجناز

 يف الفضل هلم و السبب كانوا,  املخترعني و العلماء من الكثري أن علمنا إذا و     
 العلمية ثورته بداية منذ ذلك و,  الغرب مييز و ميز الذي احلضاري التقدم و التطور

 و,  الطاقـات  متلـك  عربية كأمة احلافز فينا يبعث هذا فإن,  اآلن حىت الصناعية و
,  مؤثر و ملموس واقع إىل البشرية ثرواا و قدراا لترمجة اإلعداد و للتخطيط حتتاج

 التشريعات إىل تفتقر أا جند املتفوقني رعاية جمال يف جتربتها يف كدولة اجلزائر إن و
 منحهـا  و,  رعايتـها  ينبغي هامة بشرية ثروة لكوم  رعايتها و الفئة ذه اخلاصة
 هذه نرعى ما بقدر أنه كما, وجه أحسن على منها االستفادة و للنمو الفرص أفضل
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 يقـول  وكمـا ,  تقدمـه  ـا  حيقق مثرات من جيين أن يستطيع اتمع فإن الفئة
 أصـحاب  رعايـة  إىل دائمـة  حاجة يف اتمع إن: "  اال هذا يف كروكشانك

 املواهـب  تلك برعاية نقم مل فإذا,  املستقبل زعماء يصبحون سوف الذين القدرات
 تقع اخلسارة فإن,  تبلورها و لظهورها املناسب اجلو يء و رعاية خري الفذة العقلية

  )1("نفسه اتمع كاهل على

 معامل فيه تبدأ الذي األوىل البنية مبثابة تعترب اليت األسرة اتمع يف خلية أهم وإن    
 حليـاة  أفرادها إعداد يف تكمن وظيفتها وأن,  املوهوب للطفل االجتماعية التنشئة

 اجتاهـام  يف املتمثـل  الوالـدين  يلعبـه  الذي الدور خالل من وذلك,   املستقبل
 املوهوبون األبناء هؤالء شخصية وبني املوهوبون األبناء  رعاية و تنمية  يف وأساليبهم

  .فهمهم أجل من يتطلبونه وما هلم االجتماعي واالرتقاء العقلي والنمو

 املوهـوب  الطفـل  رعاية يف األسرة تلعبه الذي الدور حول التساؤل ميكننا لذا
        ؟ لديه اإلبداع موهبة تنمية على تعمل أن شأا من واليت املسامهة واألساليب

 :دراسةأمهية ال :ثانيا

 شأا من اليت املقترحات بعض لتقدمي أوىل خطوة الدراسة هذه تعد  .1
 .اجلزائرية األسرة داخل املوهوبني عن الكشف أساليب رتطوي

 عن الكشف عملية يف املهمة النقاط بعض على الضوء الدراسة سلطت  .2
 عملية جوانب حول األفكار لتبادل اال يفتح مما ،  املوهوبني األطفال
 .اجلزائري تمعا يف وتطويرها  املوهوبني األطفال عن الكشف

                                                        

مكتبة , القاهرة , 1ط(,يوسف ميخائيل أسعد. تر,  تربية املوهوب و املتفوق ,اككروكشن
   1 ) .06ص , ) م1971,األجنلو املصرية 
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 املزيد تقدمي أمهية اىل املهتمني الباحثني نظارأ لفت الدراسة  هذه حتاول .3
 .تهمرعاي جوانبو املوهوبني األطفال عن الكشف  لعملية االهتمام من

  : باملوضوع املتعلقة االساسية املفاهيم:ثالثا

وحدة اجتماعية اقتصادية، بيولوجيـة تتكـون مـن    "هي: األسرة مفهوم .1
ات من الـزواج والـدم والتـبين،    قجمموعة من األفراد الذين تربطهم عال

يف إطار من التفاعـل عـرب سلسـلة مـن املراكـز واألدوار،       ونويوجد
االجتماعيـة، والثقافيـة   تقوم بتأدية عـدد مـن الوظـائف التربويـة و    

 .)1("واالقتصادية

وقـد  , اإلبداع يف اللغـة هـو االبتكـار واالختـراع    : مفهوم اإلبداع .2
بأنه عمليـة وعـي مبـواطن الضـعف و عـدم      " تورانس" عرفه العامل 

االنسجام والنقص باملعلومـات والتنبـؤ باملشـكالت و البحـث عـن      
  )2(حلول

 والنفسـي  التربـوي  التـراث  عـرف  فقـد  :مفهوم الطفل املوهـوب  .3
 يتميـز  طفـل  كـل "  بأنه املوهوب الطفل أن على واملبدعني لموهوبنيل

 جتعلـه  الـيت  القـدرات  بعـض  يف العمرية مرحلته عن العلمي بالتفوق
  .للمجتمع الرفاهية حتقيق يف وفعاالً عظيماً مسامهاً

                                                        
  .73، ص) 1972,دار املعرفة اجلامعية , اإلسكندرية (  علم اإلجتماع ,أسعد وطفةعلي   )1
دار , عمان , 1ط(,  تنمية اإلبداع و رعاية املوهبة لدى الطفل ,سناء نصر حجازي)

  15.2 ص,) م 2009امليسرة
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 الطفل"  بأنه املبدع املوهوب الطفل وصف إىل والتربوية النفسية املوسوعات وتشري  
 يشري وبأسلوب سنه، يف هم ممن أفضل وبصورة عالية بكفاءة عمل أي يؤدي الذي

  . )1("املستقبل يف عالية وإسهامات إجنازات بتحقيق

، بأن فئة العباقرة واملوهوبني هـم ذو الـذكاء   1983ويذكر عثمان جنايت، 
واحـد يف  معامل ذكاء وميثلون حوايل  145املرتفع الذين تصل نسبة ذكائهم إىل 

األلف من اإلحصاءات السكانية العامة وأما فئة األذكياء فتتراوح نسبة ذكائهم مـا  
تقريبا ويتميـزون بـالتفوق يف   % 2معامل ذكاء وميثلون حوايل  145-130بني 

  . )2(التحصيل الدراسي
  :الطفل لدى للموهبة عاجلةامل النظريات أهم: رابعا

 يف ذلك ويظهر املرض أساس على املوهبة النظرية هذه تفسر : املرضية النظرية .1
   )3(" املرض من ختلوا ال العظماء أعمال نإ " قال عندما طاليس أرسطو آراء

 مثـل  خـرى األ والقـدرات  املواهب بني حكمها يف تربط املرضية النظرية فهذه   
 املـرض  بـني  اخللط ىلإ العلماء من الكثريب دفعت مما واجلنون)  والعبقرية بداعاإل

  . )1(القدامى اليونانيني عند يظهر ما وذلك واملوهبة النفسي وأ العقلي

                                                        
 األجنلو مكتبة: القاهرة( ،املختلفة الطفولة مراحل يف اإلبداع تنمية ،الكرمي عبد جمدي حبيب،)1

   2051 ،ص.)2000 املصرية،
 منشورات: الرباط( النفس، وعلم التربية يف مقدمة ،صالح مراد، الرمحن، عبد النقيب، )2

   122ص ،)1989 أيسيسكو، والثقافة، والعلوم للتربية اإلسالمية املنظمة
 دار :بريوت ,1ط(، واجلنون العبقرية بني املتبادلة العالقة ،1983 ، مسريعبدة، )3

   3. 31 ص, اجلديد اآلفاق



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

256 
 

 احلساسـية  من يزيد الذي النفسي املرض نتيجة يتأت املوهبة نأ يرى من وهناك     
 من غريه به يشعر ال مبا الشخص ،فيشعر الداخلية قواه على سيطرته فتضعف شياءلأل
 األحاسيس هذه عن التعبري عن غريه من قدرة كثرأ فيكون العاديني خريناآل فراداأل

 العمـل  زيـادة  علـى  وحيفزه بالنقص سيشعره املريض هذا عناه ما نأو واملشاعر
   )2(والقدرات املواهب كل توظيف خالل من الذات إلثبات والتحصيل

 :النظرية اجلسمية .2
 ولون العني ولون اجلمجمة شكل من يتأت املوهبة نأ النظرية هذه صحابأ يرى       

 وغريها الصفات هذه)  ذناأل وحجم الوجه وتقاطيع الكف وخطوط الشعر وأ اجللد
 وفق واملوهبة )3( وذكائه وقدراته ومواهبه الفرد مظهر على ا يستدل مؤشرات اعتربت

 املتعددة العوامل من جمموعة نتاج هي بل عاملني او لعامل كنتيجة ترد ال النظرية هذه
 ذلك يف اشار وقد والبيئة الوراثة من يتأت العقلية والقدرات فاملوهبة ، واملعقدة واملتداخلة

 الوراثية بالعوامل تتحدد العقلية والقدرات املواهب نأ ابينو فقد وبريث جالتون من كل
 هي مناإو فسيولوجية اشياء ليست املواهب الن البيئية العوامل يلغي ال يأالر هذا لكن

  .تتالشي املالئمة البيئة تتوفر مل وإذا,  البيئة يف تنموا قدرات

 : ظرية التحليل النفسين .3

                                                                                                                                     
 ،) م1975, التوزيع و للنشر الثقافة دار:  القاهرة, 1ط(,  للذكاء الفردية الفروق، الشيخ )

  1. 225 ص
 املعارف دار: السكندرية, 1ط(، واالختبارات املقاييس ، النفسي القياس,  ،سعد جالل) 5

   2. 118 ،ص1985  احلديثة
 ، اجلامعي الكتاب دار ,العني, 1ط(،  املوهبني عن الكشف ساليبأ ، زيد ، اهلويدي )

  3  .243ص,)2003
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 عـالء اإل " هي املواهب نأ يرى الذي فرويد العامل هو النظرية هذه صاحب     
 وبـذلك " املواهب منبع هي الالشعورية الدوافع ان بذلك ويعين شعورية ال كعملية

 أن على النمي وذل عدمه من شباعلإل حتقيقها مبدى املواهب تفسر النظرية هذه نإف
 الكامـل  االشـباع  جيد مل اذا العقلية واملواهب والقدرات تاالستعدادا لديه من( 

)  املفيدة اخليالية واإلبداع اخللق عمليات إىل حتولوا الواقعية لطبيعتهم اجلنسية لرغباته
   )1(الفنانني لدى احلال هو كما

  . حمكات تشخيص املوهوبني: خامسا
  : إن هناك مخسة حمكات رئيسية لقياس أو تشخيص املوهوبني وهذه احملكات هي

يعد استخدام الذكاء يف اكتشاف املوهوبني : حمكة الذكاء أو القدرة العقلية .1
من أول االجتاهات املستخدمة يف تشخيص املوهوبني لكن العلماء اختلفوا يف حتديد 

أن هذه النسبة ) تريمان(اديني، إذ يرى نسبة الذكاء اليت متيز الفرد املوهوب عن الع
أن النسـبة  ) هوجنرت(معامل ذكاء يف حني ذكرت ) 140(ينبغي أن ال تقل عن 

   )2(  فاكثر معامل ذكاء) 130(اليت ينبغي أن يكون عليها املوهوب هي 
وهناك اختبارات ومقاييس للذكاء ميكن استخدامها يف الكشف عن املوهوبني 

) وكسـلر (ومقياس ) ستاتفور ـ بنييه  (وأكثرها استخداماً مقياس لعل من أشهرها 
  .للقدرة العقلية العامة) مكارثي( للذكاء واختبار

 )Creative Thinking )3حمك التفكري اإلبداعي  .2

                                                        
  1م246ص, نفسه املرجع)

, Iinois, University of Test of Psychological Universal abilities.Kirk, S _2

linois press.1979..P42.  

 ، النفس علم يف حبوث, القاهرة,1ط(،االبتكاري التفكري على القدرة اختبار ، سيد اهللا، خري)2
   8.3-5ص, )1975,العريب العامل دار مطبعة
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اإلبداعي من املقاييس املشـهورة يف قيـاس    للتفكري) تورانس (ويعد مقياس 
الذي يستخدم أيضا يف قياس هذا   )جيلفورد(التفكري اإلبداعي فضال عن مقياس 
للتفكري اإلبداعي يف ) 1975سيد خري اهللا، (التفكري، وميكن استخدام مقياس 

البيئة العربية لكونه معداً عليها، ويتكون من قسمني يعتمد القسم األول علـى  
للتفكري اإلبداعي، ويستند القسم الثاين على اختبار ) تورانس(إحدى بطاريات 

للتداعيات، ويقيس هذا االختبار الدرجة الكلية للـتفكري   Barron) بارون(
  .اإلبداعي، فضال عن قدراته الثالث الطالقة واملرونة واألصالة 

اسـتخدمت اختبـارات   Achievement:(1): حمك التحصيل الدراسي  .3
التحصيل الدراسي أو األكادميي، سواء كانت اختبارات مدرسية من إعداد املعلم 
أو اختبارات مقننة، يف الكشف عن املوهوبني ألن التحصيل األكـادميي أحـد   
املظاهر األساسية للنشاط العقلي، الوظيفي للفرد، فضال عن كونه أحد احملكات 

  الطلبة املوهوبني السهلة االستخدام يف الكشف عن
 درجـة  كانـت  إذا موهوبا يعد الطالب أن على اتفاق شبه أن هناك ويبدو

% 3 أعلى ضمن يكون أن أو مستمرأً، تفوقه وكان فأكثر% 90 األكادميي حتصيله
  ).30ص ،2000 النعيمي،( جمموعته أفراد من

 Personality:حمــــك خصــــائص الشخصــــية  .4
Characteristics)2(  

لقد أمجعت معظم الدراسات اليت أجريت يف جمال شخصية املوهوبني أن هناك 
خصائص شخصية متيزهم عن غريهم من العاديني، تظهر من خـالل سـلوكهم يف   

                                                        

 ـ آمان الدراسات مركز األنثى، وإبداع الذكر إبداع بني مقارنة دراسة( ،اإلبداع ،العيسي  
  2.1 ص ،)2006

  2) 5ص ، ذكره سبق مرجع،سىبلعا
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منذ بدايات عقـد   Ranzulli) رنزويل(املواقف املختلفة  وهذا االجتاه أكد عليه 
زون عن العاديني بـبعض  السبعينات من القرن العشرين، إذ يرى أن املوهوبني يتمي

اخلصائص، ال سيما إذا كانوا متقاربني يف قدرام العقلية، وتربر هذه اخلصائص لدى 
أن هناك موهبة عامة تظهر لدى من ميتلك ) رنزويل(أصحاب املوهبة العامة، إذ يرى 

قدرة ذكائية عالية، وقدرة إبداعية متميزة وتفوق يف التحصيل الدراسي ومسات عقلية 
ة معينة، وقد أكد ضرورة اعتماد حمك اخلصائص الشخصية بوصـفه مـن   وشخصي

 رنزويل وزمـالؤه ( )1(لذلك أعد (  احملكات األساسية اليت متيز املوهوبني من غريهم
مقياساً لتقدير اخلصائص السلوكية للموهوبني يتضمن أربع خصـائص  )  1976،

واجتهـت   )2(، والقياديـة     ، والدافعية، واإلبداعية رئيسية هي القدرة على التعلم
يف ضوء هذا االجتاه إىل إعداد ثالثة مقاييس لقياس خصـائص  ) سلفار رمي(الباحثة 

، والثـاين لتالميـذ املدرسـة     ، أحدها ألطفال ما قبل املدرسة االبتدائية املوهوبني
يف العراق مقياسا  )4( وأعدت الباحثة )3(، والثالث لطلبة املرحلة الثانوية     االبتدائية

ميكـن اسـتخدامه يف    )5(خلصائص الطلبة املوهوبني يف الصف السادس اإلعدادي
الكشف عن الطلبة املوهوبني من خالل خصائصهم الشخصية، إذ تضـمن مثانيـة   

الرغبة يف التعلم، وتعـدد االهتمامـات،   : مقاييس فرعية لقياس مثان خصائص هي
                                                        

1 . Renzulli, J. et al scale forting the behavioral characteristics of 
superior student , creative learning press, INC.1976. P3. 

 ردا :األردن (، والتفوق املوهبة ،البواليز السالم عبد وحممد الرمحن عبد خليل املعايطة،) 3
   432 ص ,) والتوزيع والنشر للطباعة الفكر

. Preschool & Kindergarten interest descriptor pride manual , S.BRimm 3

, Wisconsin 1983,p.122for administration  
  4) .46ص ,  سابق مرجع , الكرمي عبد جمدي حبيب 

  5).90-45ص , املرجع نفسه 
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واملرونة يف التفكري، واملثابرة، والقدرة القياديـة،  واألصالة يف التفكري، واالستقاللية 
  .واالتزان االنفعايل

  :  االجتاه التكاملي .5
، أنه ال ميكن ألي حمـك منـها أن    يبدو من احملكات األربعة املذكورة آنفا

يتمكن مبفرده من تشخيص املوهوبني بدقة، ألن كل حمك يتناول جانبا معيناً مـن  
، لذلك ظهر االجتاه التكاملي الذي يأخذ  اجلوانب األخرى، ويهمل  املوهبة العامة

على  Marland) مارلند(، وقد أكد  أكثر من حمك واحد يف تشخيص املوهوبني
أن الفرد يعد موهوبا إذا أظهر أداء متميزاً مقارنة مع جمموعته يف أكثر مـن جمـال،   

، وميتلك  ملتوسطفتكون نسبة ذكائه تزيد عن نسبة احنرافني معياريني موجبني عن ا
قدرة إبداعية عالية، وقدرة على التحصيل األكادميي، فضال عن بعـض اخلصـائص   

وهذا االجتـاه أكـد عليـه     )1(.الشخصية مثل املثابرة وااللتزام والدافعية، واألصالة
   )2(أيضا عده ضرورياً لتشخيص أصحاب املواهب العامة)  1979رنزويل، (

    الطفل موهبة منو تشجع اليت  األسرة خصائص: سادسا

 العلماء من والنوابغ واملشهورين املوهوبني سرية تناولت اليت الدراسات تشري     
 مشتركة عوامل هناك ان إىل والعلوم واآلداب السياسية ااالت يف والقادة واملفكرين

  :  يلي مبا تلخص ان ميكن املبكرة الطفولة فترة ثناءأ األسرية بيئام يف

 األطفـال  موهبة ظهور يف يؤثر أفرادها وعدد األسرة حجم ان:  األسرة حجم .1
 بـه  االهتمام فان قليل أفرادها عدد أسرة يف يعيش الذي فالطفل ،        ومنوها

                                                        
st. Edmands  The Psychology of gifted Childern, Jonat , Freeman) 1

bary press. ),1985.p.282 
. 1976,p.4 op citl,Renzuly,era) 2 . 
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 تقدم فهي أكثر واهتماماته ألعابه يف له األبوين مشاركة فرصة وتكون كبري يكون
  . أفضل بشكل واملعنوي املادي الدعم له

 من عينة على1993 عام له دراسة يف جروس أشار:  أخوته بني الطفل ترتيب .2
 يف األول ترتيبـهم  كـان  منهم% 72 ان تبني استراليا يف موهوب طفل 405
 األطفـال  هؤالء ان على يدل مما وحيدون أطفال هم منهم% 80 وان األسرة
 ولعـب  االسـتقاللية  على تشجيعهم يتم حيث األسرة يف خاصة معاملة يالقون
 . الصغر منذ األسرة يف القيادي الدور

ان من األمور اليت تشجع على موهبة األطفال هي ان يكون عمر :  الوالدين عمر .3
 بـان  ذلك تفسري ميكن و الوالدين بني أواخر سن العشرين وأوائل سن الثالثني

 ممـا  ماديا استقرارا وأكثر وعاطفيا وانفعاليا نفسيا نضجا أكثر يكونان األبوين
  .الكامنة األطفال موهبة على ينعكس

 وأب أم مـن  تتكون أسرة ضمن الطفل وجود ان:  الوالدين مع الطفل وجود .4
 واحلـب  بالتفاهم عالقتهم ومتتاز اسري بتوافق ويتمتعون مستقرة عالقة تربطهم

 النمـو  وعلـى  الطفل لدى املوهبة ظهور على كثريا يساعد الزوجية والسعادة
  . املوهبة هلذه املستمر

 املواهـب  تنمية يف كبريا دورا األسرية التنشئة تلعب:  األسرية التنشئة أساليب .5
 احلرية توفر هو العايل لالجناز املشجعة العوامل أهم ومن األطفال لدى واإلبداع

 عـن  والبعـد  العقاب وقلة األبناء مع باءاأل يستخدمه الذي املستمر والتشجيع
 وتقبل األمان وتوفري املفرطة واحلماية واملفاضلة التدليل وعدم القسوة او التسلط

    )1(.النفس على االعتماد اجل من الفرصة وإتاحة اهلوايات

                                                        
 العريب العلمي املؤمتر (، وارشادهم واملتفوقني املوهبني الطلبة مشكالت ، سليمان ، الرحياين ) 1

   177.1،ص) 2008, االمارات العني ، واملتفوقني املوهبني لرعاية االول



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

262 
 

   . املوهوب الطفل هلا يتعرض اليت األسرية شكالتامل بعض :سابعا 

 عدم أمهها ولعل األخوات، أو األخوة أو اآلباء املباشر مصدرها يكون اليت .1
 أحياناً تكرهه بل نشاطاته، فتتجاهل الفنية أو العقلية الطفل مبواهب األسرة اكتراث

        بسـيطة  كانت مهما واملعنوية املادية اإلمكانات له توفر وال هلا، ممارسته عدم على
 ما غالبا املوهوبون فاألطفال مهدها، يف املوهبة وأد على األسرة تعمل قد وهكذا ،

        املتكـرر  الفشـل  حاالت يف هوايام وممارسة مواهبهم عن ويتخلون ينسحبون
 قبل من والتهديد باخلوف الشعور حاالت يف وكذلك األوىل، املراحل يف وخباصة ،

 اجلياشـة  بالعواطف يتسمون املوهوبني أن إىل ذلك يرجع وقد ، وذويهم ، أهلهم
 .أخرى ناحية من االجتماعية واحلساسية ناحية من

 فال ، االجتماعية والتنشئة التربية عمليات يف خاطئة أساليب األسرة تتبع قد .2
 وتطلـق  ، للمشاكل وجالب مشاكس أنه على إليه وتنظر ومواهبه، الطفل تتقبل
 أمناط هناك املقابل ويف ،طموحاته من منه تسخر أو يقبلها ال وعبارات ألفاظاً عليه

 عبارات إطالق يف األسرة تبالغ كأن ، أيضاً اخلاطئة االجتماعية التنشئة من أخرى
 به يؤدي مما ، الالزم من أكثر والتدليل العطف من ومتنحه أبنها على والثناء الشكر

 .والتكرب باالستعالء والشعور الغرور إىل
 ويلقنـوم  أطفاهلم يوجهون أم أيضا اآلباء فيها يقع اليت األخطاء ومن  .3

 ال تلك أو املشكلة هذه حل بأن كالقول التفكري يف جامدة وقوالب خاطئة مفاهيم
 مـن  عداها وما ، عليها وتعودوا يدركوا كما وهي فقط، واحدة بطريقة إال تتم

 األطفال لدى اإلبداع روح يقتل احلال بطبيعة وهذا خاطئة، فهي والبدائل احللول
 الكبـار  لدى مألوفة وغري ، جديدة أخرى وبدائل حلول اكتشاف ميكنهم الذين

 & Siewert( وسـيويرت  بليـز  يشـري  الصـدد  هـذا  ويف ،األمور وأولياء
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Blazer,1990  (الذهنية الوظائف كل إحباط ميكن أنه إىل )املوهـوبني  لدى (
  . )1(حليام الالئقة غري املنازل خالل من

  . املوهوب الطفل خصائص: ثامنا 

 يف متشـاة  تكون قد اليت اخلصائص من بالعديد املوهوبني طفالاأل مجيع يتميز    
 هاما دورا بالطفل احمليطة والظروف األسرة وتلعب ، خرآ جانب يف وخمتلفة جانب

 الرعايـة  تـوفر  فعدم ، توقفها وأ العمر تقدم مع اخلصائص هذه تنمية استمرار يف
 قوى ىلإ وقدرام طفالاأل موهبة حتويل لىبإ يؤدي قد الوالدين حدأ وغياب السليمة

 هـذه  تفهـم  نأ ينبغي ذال ، )السابق العنصر يف مبني هو كما( للتعلم معيقة سلبية
  :  التالية االعتبارات ضوء يف اخلصائص

يتسم املوهوبون بالقدرة العقلية العالية فاملوهوب يتربع على قمة : التفوق العقلي .1
السلم اهلرمي يف إجياباته على اختبارات الذكاء، وكذلك يف اختبارات التفكري 

  .االبتكاري
األعمال بكفاءة عالية، وذلك مبا ميتلكه من مهارات متميـزة  داء أالقدرة على  .2

تنبئ بتحقيق إجنازات عظيمة مستقبال ومبا ميتلكه من طاقة حيوية هائلة يسخرها 
  .للسيطرة على األشياء

القدرة العالية على الفهم واإلدراك يف تصور العالقـات مبختلـف مسـتوياا     .3
ني األشياء واألفكار والوقائع، ويظهـر  كالعالقات الزمانية واملكانية واردة ب

مرونة يف التفكري يف إنتاج البدائل اجلديدة واحللول اليت تتصف باجلدية واألصالة 
واحلداثة، فاملوهوبون يتعلمون عن طريق االكتشاف، ويرفضون أساليب احلفظ 

  .والتقليد

                                                        
   1  . 31 ،ص سابق مرجع,  الكرمي عبد جمدي حبيب) 
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درجـة   ولعل من أهم خصائص املوهوبني متيزهم باالستقاللية والثقة بالنفس إىل .4
املخاطرة واملغامرة يف القيام باملهام الصعبة، ويف تناول األشياء وجتربتها، وتلعب 
دافعية املوهوب املتزايدة دوراً يف رغبته يف التعليم ويف االكتشاف والفضول املعريف 
يف فهم كثري األسئلة والتساؤل مما يسبب اإلزعاج، والقلق لوالديه ومعلميـه يف  

  .أحيان كثرية
إذ أن املوهوب املبـدع أكثـر حساسـية    : ملشكالت واملواقفا جتاه سيةاحلسا .5

للمشكالت االجتماعية واملواقف التعليمية، فهو غالبا ما مييـل إىل اكتشـاف   
  .التناقض يف املواقف ويظهر العناصر املفقودة يف حل املشكلة

ني فقـد كانـت   ونظراً ألمهية هذه اخلصائص واملميزات لدى املوهوبني املبـدع              
األسس اليت اعتمد عليها العلماء يف بناء اختبارات التفكري اإلبداعي اليت تؤكد مجيعا 

  .اآلصالة واملرونة والطالقة: على قياس السمات األساسية الثالث وهي 
   )1( .يف تنمية مواهب أطفاهلا املختلفةدور األسرة : تاسعا

الطفل فهي اخللية االجتماعية األوىل تلعب األسرة دوراً مهماً يف تنمية قدرات 
اليت ينمو فيها الطفل وتتحقق فيها مطالبة اجلسمية والنفسية واالجتماعية، كما أا 
متثل اإلطار األساسي للتفاعل االجتماعي، حيث يبدأ صور هذا التفاعل من عالقـة  

ات أخرى الطفل بوالديه وأخوته، مث تتسع دائرة هذه العالقة االجتماعية لتشمل مجاع
كاألطفال يف الروضة والشارع واملدرسة، ويتعلم الطفل أمناطاً من السلوك كاللغـة  
وتكوين الصدقات والعادات وحب االستطالع وممارسة االستقالل الشخصي كما 
يتكون لديه مفهوم الذات والضمري وعملية االتصال باآلخرين، ويف هـذا اإلطـار   

بغي على األسرة أن متارس دورها يف تنميـة  التفاعلي بني الطفل وهذه اجلماعات ين
 :قدرات الطفل ومواهبه ومنها على اخلصوص 

                                                        

  1) .31-29ص ,  مرجع سبق ذكره ,الرحياين سليمان  
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توفري املناخ األسرى املناسب للنمو النفسي واالجتماعي للطفل بعيداً عن مظاهر  .1
التسلط والقيود والعقوبات البدنية الشديدة وترك احلرية للطفل للتعبري عـن  

عوراً باألمان الذي هـو يف أمـس   آرائه دون خوف أو رهبة، فذلك مينح ش
 .احلاجة إليه لتنمية قدراته اإلبداعية

تنمية قدرة الطفل على تقصي األشياء ودفعه للبحث عنها واإلجابة عن تساؤالته،  .2
ومشاركته يف احلوار واحلديث وكذلك اإلصغاء إليه بعناية وتوجيهيه  علـى  

 .مصادر احلصول على املعلومات
ستطالع والتعرف على العامل من حوله بنفسه وذلك تشجيع الطفل على حب اال .3

لتكوين انطباعات خاصة به وخربات ذاتية، فذلك ينمى لديه القدرة علـى  
 .استيعاب وفهم هذا العامل على حنو مميز وهذا أحد مقومات اإلبداع

االختيار اجليد للعب الطفل حبيث تكون مناسبة لعمره وذات قيمة تربوية وتـثري   .4
 .زه على النشاط واملثابرة وأن ال متثل خطورة عليهاهتمامه، وحتف

تنمية قدرة الطفل على التخيل والتصور الذهين لألحداث واملواقف فقد تشـاهد   .5
األم مع طفلها شريطاً حيكي قصة أو جزءا منه مث تتوقف لتسأله عن كيفيـة  

للحدث يف اية هذا الشريط أو القصة، أو أن تسأله عن توقعاته لـو   هتصور
 كذا وكذا كأن تقول ماذا تفعل لو فهمت لغة الطيور واحليوانات ؟ حدث

وان جيعلوا شعارهم هـو   والطمأنينة واألمانباحلب العميق  أطفاهلمن يشعروا أ .6
 .التفوق على الذات ال على الغري 

، وذلك مـن خـالل    بأنفسهمن يساعدوا اطفاهلم على عمل كل ما ميكنهم أ .7
 .الوالدين  وبإشرافالتجربة وتوفري جو لالكتشاف 

من اجل  أمامهمطفاهلم عددا غري منتهيا من القصص ، وفسح اال ألا وأن يقرأ .8
 .القصص ومن خياهلم اخلاص  ألهلهمان حيكوا 



 2013 وتأ/ عشر الثالعدد الث –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

266 
 

زرع التفاؤل يف نفوس االطفال من خالل عمل االشياء وان كانت بسـيطة ،   .9
 .يف غرفهم وبني العام  ماجنازاوجعلهم حيتفظون بكل 

  .ةـخامت
o  البدء يف عملية الكشف املبكر عن املوهوبني من املرحلة االبتدائية ومـا  ال بد

الرعاية حىت املرحلة اجلامعية كون  واستمرارقبلها كون املوهبة تبدأ منذ الصغر 
 .املوهبة ال تتوقف

o   ضرورة توفري خدمات اإلرشاد النفسي من خالل ندوات أو وسائل االتصـال
ت واملعلمني واألصـدقاء إلدراك مسـات وخصـائص    املختلفة لآلباء واألمها

األطفال املوهوبني لكي يتم تقبلهم واحترام أسئلتهم حىت يشعر هؤالء األطفال 
 .بتقدير واحترام وتقبل اآلخرين هلم

o     تشجيع األطفال على ممارسة األنشطة املتنوعة غـري التقليديـة يف البيـت أو
 .الروضة

o يئة فرص التعلم الذايت لألطفال ا ملوهوبني من خالل التجربة سواء يف املرتل أو
 .املدرسة أو املؤسسات اليت تقوم على رعايتهم

o  مبث الثقة يف نفس األطفال املوهوبني وذلك من خالل إحساسهم بأن حماوال
  .سوف تفضي يف أغلب األحيان إىل النجاح حىت يشعروا بتشجيعهم وتقبلهم

o بتطبيق مجيع االختبارات املقننة الكتشـاف املوهـوبني واملتفـوقني     االهتمام
واملبدعني وعدم االعتماد على الترشيحات والدرجات التحصيلية فقط وهـذا  

 .يقع على عاتق املدارس اليت تقوم بترشيحهم
o الشعر، الفنون، اخلط، (مبجاالت املوهبة األخرى وليست العلمية فقط  االهتمام

 .ابقات فيهاوإقامة مس) احلرف
o  يف  سـواء متابعة املوهوبني واملتفوقني ودراسة ما قد يتعرضون له من مشكالت

 .اال العلمي أو األسري أو االجتماعي
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o   متابعة الدراسات والنظريات احلديثة يف رعاية املوهوبني واملتفوقني وتطبيق مـا
 .سرةيناسبهم داخل األ

o مع احمللـي تتنـاول كيفيـة    التخطيط إلقامة ورش عمل وبرامج توعية للمجت
الكشف عن املوهبة والتفوق واإلبداع وكيـف نرعاهـا وتنميتـها بشـىت     

 .االستراتيجيات التربوية
o    ا أبنـاؤهم املتفـوقني توجيه أولياء األمور إىل مراعاة املرحلة العمرية اليت مير

 .خصائصها ومشكالاو, كل مكامنها بواملوهوبني 
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langage et fonction.. parole et action 

-------- 

P / Dr.  Abdelalim Boufatah 

Résumé : 

Depuis sa naissance, l'être humain baigne dans les mots que 
dans l'air dont il respire, ou l'eau qui rend sa vie sur; car l'homme est le 
seul a disposer de la parole qui lui donne la possibilité d'exprimer ses 
émotions, ses sentiments, et ses idées.. 

 il est incontestable que le langage est un moyen de 
communiquer en fonction des besoins et d'une action à accomplir. Il 
permet donc une collaboration dès son origine. 

Aussi, Le langage a une fonction qui se manifeste comme 
utilisation d'une langue commune à un groupe: dans la mesure où 
toute langue implique un découpage de la réalité qui fait apparaître un 
monde propre au groupe qui utilise cette langue, on peut affirmer qu'il 
est facteur d'intersubjectivité et producteur d'un monde commun. 

La langue a bien une fonction d'information. Mais 
l'engagement individuel qu'implique chaque acte de parole lui confère 
une fonction d'expression du moi très complexe.  

                                Maitre de Conférence ( A )                                
            

Université de Laghouat – Algérie 

cet article traite des idées sur certains termes linguistiques, tels 
que le langage et ses fonction, la parole ,  la pensée et L'action, 
ainsi que la réalité de l'usage quotidien du la langage, que ce soit de 
sens réel ou métaphorique.. 
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Le Langage et sa fonction :  

On va commencer par quelques questions qui se posent 
sur Le langage: n'est -il qu'un simple moyen ou peut-il être une 
fin? Quelle est la fonction principale du langage ? quelle relation 
peut-on définir entre : langage- fonction ; parole- action ? ainsi 
que d'autres qui peuvent être produites à la suite de ces 
questions soulevées.. 

Lorsqu' on parle de langue, il s'agit d'une activité de 
groupe qui représente un système cohérent accepté par tous les 
intervenants. tandis que la parole concerne l'activité 
individuelle pour chaque utilisateur de l'unité de la langue. 
Accord donc situé sur la langue, tandis que la différence 
concerne Cette activité, particulière variée, appelée discours; 
selon les utilisateurs Qui emploient le même langage, mais ils 
diffèrent dans leur utilisation; et cela a été confirmé par de 
Saussure: "Il n'ya que la différence dans la langue." 

les linguistes constatent que "La fonction communicative 
est la fonction première, originelle et fondamentale du langage, 
dont toutes les autres ne sont que des aspects ou des modalités 
non nécessaires" 1  

On parle ici de la fonction principale.. Mais si toutes les 
fonctions du langage servent directement ou indirectement à la 
communication, il sera difficile de justifier un non à la question 
posée sur d'autres fonctions qu'on peut citer a partir du réalité 

                                                        
 1 - G. Monin : Clefs pour la linguistique, Seghers, p.80. 

Quant à sa fonction, Le Langage  et un moyen essentiel de 
communication et d'information, et ce sont son premier emploi. 
Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres emplois du  
langage.  
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du langage en l'utilisant dans des divers domaines dont on a 
besoin. 

 La difficulté sera donc d'établir que certaines fonctions 
ne sont pas réductibles purement et simplement à la 
communication. 

 Sous un autre angle de vue de la langue, il paraît difficile 
de contester que le langage soit un moyen de sélection: la 
maîtrise du dialecte des correcteurs est un plus.  

Alors, c'est a vous de chercher dans les diverses fonctions 
du langage celle qui ne concernent pas directement la 
communication: 

la fonction d'information la parole, comme utilisation 
personnelle d'une langue, témoigne d'un engagement de 
l'individu, ce qui revient à exprimer quelque chose de son moi. 
Autrement dit, il ne faudrait pas limiter la fonction du langage à 
la simple communication mais l'étendre à tout ce qui a pour 
origine le sujet 

Il ne s'agit pas ici du problème des rapports entre le 
langage et la pensée, mais d'une interrogation sur les rapports 
entre l'esprit humain et le monde, qui demande a être 
soigneusement distinguée. Nous sortons, pour reprendre les 
termes saussuriens, de la " langue ", et nous pénétrons dans la 
"parole…1 

la parole, La pensée, et l'action: 

la parole fait la langue, elle la nourrit. C'est a travers 
l'usage qu'elle assure sa vie et sa continuité. Il s'agit, donc d'une 

                                                        
1 - Le pouvoir des signes : Le langage – L'art : Par Erik Louis – Hatier – 

Paris : 1978 p. 39 
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corrélation, et une cohésion qui ne peut être dissociée, entre la 
langue et les paroles..  

       D'autre part, Il s'agit de rapport entre "langage et 
pensée." On doit affirmer que le langage sert à penser, c'est vrai 
en un sens, faux en un autre. Ce n'est pas en effet un outil qui 
exprimerait la pensée (en ce cas, ce serait un moyen de 
communiquer tout simplement), il est indissociable de la pensée 
et d'abord du concept.. Le concept est le fruit d'un jugement et le 
raisonnement est un enchaînement de jugements, ce qui établit 
l'union. 

 une interrogation se poes sur les rapports entre l'esprit 
humain et le monde, qui demande a être soigneusement 
distinguée. Nous sortons, pour reprendre les termes 
saussuriens, de la " langue ", et nous pénétrons dans la 
"parole…1 

 Comme Hegel l' affirme: c’est avec ou par les mots que 
nous pensons plus que de dire, et c’est dans les mots que nous 
pensons. Il n’y a  pas d’antériorité de la pensée sur le langage… 
selon Hegel, la pensée n’aurait d’existence réelle qu’en tant que 
pensée formulée par des mots.  

le langage est une structure de différenciation. Notre 
pensée est d’abord une pure diversité de sentiments, de 
sensations, d’émotions ou de perceptions que nous pourrions 
appeler notre vécu psychique,  qui ne se distinguent pas les uns 
des autres. 

On pose ici une autre question: pourquoi parlons-nous ? 
pour communiquer, bien sur. Mais cette notion de 

                                                        
1 - Le pouvoir des signes : Le langage – L'art : Par Erik Louis – Hatier – 

Paris : 1978 p. 39 
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communication doit être envisagée comme un ensemble de 
comportements complexes. 

 Le schéma dont parait Saussure assimilait la 
communication a la transmission d'un message : La langue a 
bien une fonction d'information. Mais l'engagement individuel 
qu'implique chaque acte de parole lui confère une fonction 
d'expression du moi très complexe.  

De même, toutes les activités de l'esprit humain se 
confondant avec l'utilisation du langage, il n'est pas possible de 
limiter son rôle a : concevoir, juger, raisonner; comme le faisait 
les grammairiens de Port-Royal. Il sert tout aussi bien a exiger, 
désirer, se plaindre, faire plaisir, etc.." Nous faisons de la langue 
que nous parlons de usages infiniment variés, dont la seule 
énumération devrait être coextensive aune liste des activités ou 
peut s'engager l'esprit humain. 1 

 De quelle façon les mots se relient-ils a la réalité ?C'est par 
cette question que John R. Searle introduit la philosophie du 
langage.2  

Une première réponse peut sembler évidente : c'est parce 
que les mots ont un sens ; " Le mot porte le sens", disait 
Merleau-Ponty. 

Mais cette qualité d'avoir un sens est loin de représenter 
une propriété évidente. Est-ce un savoir incorpore au mot " 
chaise" qui me permet de l'utiliser pour designer ce que j'appelle 
habituellement ainsi, ou bien est-ce simplement l'usage que je 
fait du mot " chaise" pour designer un type d'objets relativement 
constants sui me permet de lui attribuer le sens ( chaise ) ? 2 

                                                        1 - Emile Benveniste : problème de linguistique générale, p.63 
2 - John R. Searle, Les Actes de Langage. Essai de philosophie du langage: 

édition Hermann, Paris, 1972, collection Gai Savoir, p.37 
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Cette question n'est pas de pure rhétorique : ce qu'un mot 
signifie et ce qu'il désigne ne sont pas deux réalités identiques, 
comme il apparait clairement sans les cas que le logicien 
allemand G. Frege a isoles sous le nom de " contextes obliques ". 

Le contexte oblique c'est l'emploi de l'expression ou on 
peut définir la différence entre le sens et la référent de cette 
expression. 

La distinction du sens et du référent reprend donc 
l'opposition établie par Saussure entre le signifie et la  "chose ", 
mais en précisant que le premier terme doit être compris non 
comme une idée logiquement préalable a l'utilisation du signe 
dans la parole ( ce sue Saussure appelait un concept ), mais 
comme une méthode qui nous permet de déterminer, sans 
chaque emploi réel de ce signe, a quoi il se réfère : c'est un 
ensemble de critères qui nous permettent d'isoler un certain type 
d'objets dans la réalité. 

Ces idées ont été sélectionnés sur le langage, et ses 
fonctions; ainsi que l'importance de la parole, et le rôle des mots 
dans Le processus de communication entre les gens pour 
exprimer leurs émotions et sentiments et passent leurs besoins et 
mener leurs relations les uns avec les autres.. 
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